
Actie Doel Taakomschrijving Vereiste disciplines Document Vereiste competenties 
Statusinspecteur 
conservering 
 

o Ten minste 5 jaar ervaring met de uitvoering van statusinspecties van 
conserveringswerkzaamheden  

o Kennis van alle aan conservering gerelateerd internationale normen; 
o Kennis van schadebeelden van conserveringssystemen; 
o NACE CIP en/of Frosio certificering. 

 

Opname object Vastleggen van de 
(conserverings)uitgan
gstoestand van het 
object 

Het inspecteren en 
rapporteren van de status 
van het object met betrekking 
tot conservering en 
materiaaldegradatie. 

Statusinspecteur 
staal/beton 

Statusrapport 

 

Expert conservering o Ten minste 10 jaar ervaring met het testen en beoordelen van 
conserveringssystemen; 

o Ten minste 10 jaar ervaring met de uitvoering van kwaliteitscontrole van 
conserveringswerkzaamheden; 

o Ten minste 10 jaar ervaring met het opstellen van 
conserveringsspecificaties 
Kennis van alle aan conservering gerelateerd wetgeving (WVO, etc.); 

o Kennis van alle aan conservering gerelateerd internationale normen; 
o Ten minste 10 jaar ervaring met onderzoek en schadeanalyse van 

conserveringssystemen; 
o NACE CIP en/of Frosio certificering 

Expert milieu  

Expert Arbo en veiligheid  

Expert steigerwerk en 
afscherming*  

 

Beoordeling 
vraagspecificatie 
opdrachtgever 

Het beoordelen van 
de specificatie in zijn 
algemeenheid en de 
functionele eisen in 
bijzonder in relatie tot 
de aard,  toestand, en 
functie(s) van het 
object  

Het opstellen van een rapport 
ten behoeve van de 
opdrachtgever waarin 
consequenties, relevantie en 
haalbaarheid van de 
functionele eisen worden 
toegelicht. In het rapport 
zullen, indien noodzakelijk 
geacht, aanbevelingen 
worden opgenomen met 
betrekking tot aanpassing 
van functionele eisen of 
andere zaken.  

Expert 
verkeersmaatregelen* 

Advies 

 

Expert conservering o Ten minste 10 jaar ervaring met het testen en beoordelen van 
conserveringssystemen; 

o Ten minste 10 jaar ervaring met de uitvoering van kwaliteitscontrole van 
conserveringswerkzaamheden; 

o Ten minste 10 jaar ervaring met het opstellen van 
conserveringsspecificaties 
Kennis van alle aan conservering gerelateerd wetgeving (WVO, etc.); 

o Kennis van alle aan conservering gerelateerd internationale normen; 
o Ten minste 10 jaar ervaring met onderzoek en schadeanalyse van 

conserveringssystemen; 
o NACE CIP en/of Frosio certificering 

Expert milieu  

Expert Arbo en veiligheid  
Expert steigerwerk en 
afscherming* 

 

Beoordelen 
uitvoeringsplan 
opdrachtnemer 

Het komen tot een 
inhoudelijke 
waardering van het 
plan in relatie tot de in 
de vraagspecificatie 
gestelde (functionele) 
eisen 

Het waarderen van 
uitvoeringsplannen van 
opdrachtnemers ten behoeve 
van een concreet project. 
Waardering zal plaatsvinden 
per plan op niveau van 
individuele vakdisciplines en 
gezamenlijk in de vorm van 
een klassering van alle 
aangeboden plannen. Zowel 
de waardering per plan als 
ook de klassering zal volledig 
schriftelijk worden 
onderbouwd.  

Expert 
verkeersmaatregelen* 

Rapport met 
waardering per 
plan/vakdiscipline 
en klassering van 
alle plannen 

 



Actie Doel Taakomschrijving Vereiste disciplines Document Vereiste competenties 
QA/QC Inspecteur 
conservering 

o Ten minste 5 jaar ervaring met de uitvoering van kwaliteitscontrole van 
conserveringswerkzaamheden; 

o Kennis van alle aan conservering gerelateerd internationale normen; 
o NACE CIP en/of Frosio certificering. 

 
Inspecteur milieu   

Beoordelen 
uitvoering 

Het zekerstellen dat 
de uitvoering van het 
werk plaatsvindt 
overeenkomstig het 
uitvoeringsplan van 
de geselecteerde 
opdrachtnemer.  

Het toetsen van de naleving 
van het uitvoeringsplan van 
de geselecteerd 
opdrachtnemer tijdens de 
uitvoering van de 
werkzaamheden. Deze 
toetsing zal voor een deel 
bestaan uit het beoordelen 
van procedurele aspecten en 
voor een deel uit concrete 
metingen (laagdikte, 
klimaatcondities, etc.) 

Inspecteur 
verkeermaatregelen*  

Inspectierapporten 

 

Tussentijdse 
beoordeling 
interventieniveaus 

Zeker stellen dat de 
status van het werk 
(de prestatie van de 
aannemer) voldoet 
aan de  functionele 
eisen gedurende de 
totale loop van de 
overeenkomst en bij 
oplevering/afronding 
van een 
overeenkomst.   

Het gedurende de 
contractperiode en bij 
oplevering/afronding ervan op 
vooraf vastgestelde 
momenten inspecteren en 
rapporteren van de status 
van het object. Hierbij zullen 
uitsluitend de aspecten 
worden geïnspecteerd en 
gerapporteerd welke in de 
vorm van functionele eisen in 
de vraagspecificatie en het 
uitvoeringsplan van de 
opdrachtnemer zijn verwoord.   
Van de inspecties zal een 
rapportage worden 
opgesteld. 

Statusinspecteur 
conservering 
 

Statusrapport o Ten minste 5 jaar ervaring met de uitvoering van statusinspecties van 
conserveringswerkzaamheden  

o Kennis van alle aan conservering gerelateerd internationale normen; 
o Kennis van schadebeelden van conserveringssystemen; 
o NACE CIP en/of Frosio certificering. 

 

* Indien van toepassing 


