Struisvogels & Faalkosten

A

an het woord is Joop van Campen, Senior Consultant van Van
Campen Bayards, en een heleboel andere specialiteiten, die
grotendeels zijn gerelateerd aan doelgroepen in de bouw.
Het bedrijf is gevestigd in Lelystad.
Het familiebedrijf is geboren in 1982 en het
eerste equipment (gereedschap) bestond
uit een hamer en een zaag.
Per 2009 worden de activiteiten uitgevoerd met hypermodern equipment op
een perceel van 12.000 m2, waarvan de
productie in Lelystad ca 8.000 m2 inneemt.
Het bedrijf is blij met het beleid van de
overheden
om
meer
tot
D&C&Mcontracten (Design & Construct & Maintenance) over te gaan en aansluitend een
TIS (Crow) in te schakelen teneinde de
bouwkwaliteit
pragmatisch te bewaken en daarmee de
faalkosten te verminderen. De kracht bij
Van Campen Bayards is juist gelegen in de
D&C-projecten.
Veel projecten worden vanaf schets of een
achterhaald bestek in 3D uitgewerkt tot
werkbare plannen en een optimale producttoepassing, waarbij aan alle vereisten
worden voldaan, zoals het betaamd.

‘verweggistan’ en kan men aan een risicoinventarisatie het woord tombola toevoegen.
Door voornoemde ontwikkelingen ontstaat
een prijsverschraling waar niemand mee
gebaat is. Uiteindelijk bijt men zich in de
staart, want bedrijven kunnen geen toegevoegde waarde meer leveren omdat het
prijsniveau het niet meer toelaat.
Het is jammer dat Van Campen Bayards
tevens constateert dat de Bouwdienst
Rijkswaterstaat of het VROM niet altijd de
vereisten handhaven. Dit komt enerzijds
vaak door werkdruk of dat men niet voldoende inzicht heeft in de materie en anderzijds doordat de CE 14388 niet voldoende of aantoonbaar wordt gehandhaafd door bovengenoemde instanties.
Overigens lijkt de CE 14388 wel bedoeld
voor particuliere schuttingbouwers, naar
mijn mening is een geluidsbeperkende
constructie een bouwkundige activiteit die
moet voldoen aan het Bouwbesluit. Het is
daarom verbazingwekkend dat men aan
deze CE-norm “level 3” hangt in plaats van
“level 1”, wat weer wel van toepassing is
voor
de
toegepaste
vluchtdeuren.
Tussentijds bedrijft ieder betrokkenen de
Struisvogelpolitiek waarmee we niets
bereiken; logisch dat door deze ontwikkelingen de Faalkosten toenemen.

Behalve het ISO 9001 Lloyds certificaat
(sinds 1991) worden ondermeer het KOMO
Attest of de GCW 2007 en de CE 14388
bedoeld, deze laatste is verplicht sinds mei
2007 (GCW 2007art. 4.5.2.).
Als betrokken partner/leverancier van de
aannemer verlicht Van Campen Bayards
de operationele druk op het gehele proces,
waardoor de opdrachtgever meer aandacht kan besteden aan andere onderdelen van het uitvoeringsproces; hierdoor
ontstaat een positieve ontwikkeling.
Niettegenstaande de normeringen en
richtlijnen van alle betrokkenen, overheden, CROW en het VROM, raakt Van
Campen Bayards toch regelmatig gefrustreerd als hij de concurrentie moet aangaan
met
derde partijen zijnde: intermediairs, tussenpersonen of loslopende ‘cowboys’ die de
aannemers verleiden met lage prijsstellingen. Vaak komen die producten uit
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