
Wet- en regelgeving
In de afgelopen jaren zijn wet- en regelgeving op het gebied van milieu-
bescherming en arbeidsomstandigheden verscherpt. Deze ontwikkeling zal zich 
in de komende jaren nog doorzetten. Hierbij moet een kader worden verkregen 
waarbinnen uiteindelijk een groot aantal conserveringssystemen kunnen worden 
toegepast én innovatie wordt bevorderd. 

Het is van gezamenlijk belang dat alle marktpartijen, inclusief de overheid, 
tijdig op nieuwe wetgeving anticiperen en daarbij de belangen afwegen van 
milieu/arbo en staalconservering. Indien door nieuwe wet- en regelgeving de 
samenstelling van conserveringssystemen wijzigt, is het van groot belang dat 
nieuw ontwikkelde conserveringssystemen minimaal gelijkwaardig presteren. 

Het OGOS wil betrokken worden bij de totstandkoming van relevante wet- en 
regelgeving en inspelen op de consequenties van veranderende wetgeving 
door pro-actieve bijdragen te leveren aan de ontwikkeling van alternatieve 
conserveringssystemen.

Communicatie
Het OGOS streeft naar actieve communicatie met alle betrokken partijen, 
om ontwikkelingen in de markt en bij de wetgever te beïnvloeden én om de 
gezamenlijke strategische belangen van de deelnemers (en hun branchegenoten) 
te behartigen.

OGOS IN DE PRAKTIJK

De OGOS-deelnemers hebben begin 2006 een samanwerkingsovereenkomst 
gesloten met een looptijd van vijf jaar, waarna in principe de overeenkomst kan 
worden verlengd. Voor de praktische uitvoering hebben de deelnemende partijen 
een activiteitenplan opgesteld. De daarin genoemde activiteiten zijn onder 
meer het verwoorden van kwaliteitseisen en risicoverdeling in contracten, het 
ontwikkelen van onderhoudsstrategieën en het bevorderen van innovatie.

De resultaten van deze activiteiten moeten leiden tot het opstellen van advies-
nota’s voor de wetgever en de OGOS-organisaties, het vraaggericht kunnen 
adviseren en ondersteunen van projecten en het opstellen van evaluatienota’s. 

Het activiteitenplan is een levend document, gebaseerd op voortschrijdend 
inzicht. Het document wordt in een terugkerende cyclus bijgewerkt.
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NIEUWE ONTWIKKELINGEN

Optimalisatie beheer en onderhoud
Tot op heden wordt onderhoud aan staalconstructies in het algemeen perio-
diek uitgevoerd, of het is budgettair gestuurd. Het zoeken is evenwel naar een 
optimale onderhoudsstrategie. Een voorbeeld is om vaker klein onderhoud 
uit te voeren, waardoor het kostbaarder grote onderhoud kan worden uit-
gesteld. Dit zogenoemde ‘levensduur verlengend onderhoud’ bespaart 
kosten en overlast en veroorzaakt bovendien een lagere milieubelasting. Ook 
aan de hand van life cycle cost management wordt gezocht naar optimale 
onderhoudsstrategieën. Uitwisseling binnen het OGOS van onderhoud- en 
inspectiegegevens draagt bij aan de verdere ontwikkeling van deze strategieën.

Contracteren
Opdrachtgevers verschuiven – terecht – meer verantwoordelijkheden voor 
de uitvoering en de kwaliteit van het werk naar marktpartijen. Zij beschrijven 
projecten en werkzaamheden niet meer tot in detail, maar geven prestatie-
eisen op waaraan een conservering gedurende de contractperiode moet 
voldoen. Traditionele bestekken wijzigen aldus in innovatieve, prestatiegerichte 
opdrachten. Hierin spelen gunningscriteria, prestatie-eisen en garantie-
bepalingen een belangrijke rol. 

De rol van de opdrachtgever bij de uitvoering van innovatieve contracten 
beperkt zich tot het toetsen van de door de opdrachtnemer geleverde 
kwaliteit; de opdrachtnemers bepalen zelf met welke middelen en in welke 
frequentie zij onderhoud uitvoeren.

Innovatie
De samenwerking in OGOS is actief gericht op het totstandkomen van 
innovaties. Aan de basis hiervan staat de uitwisseling van de resultaten van 
onderzoek en ontwikkeling. Ook het gezamenlijk uitvoeren van onderzoek 
behoort tot het voornemen van de OGOS-deelnemers. Hierbij is communicatie 
naar de markt over onderzoek en resultaten voor alle marktpartijen van 
wezenlijk belang.
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SAMEN STERK IN CONSERVEREN

OGOS is een samenwerkingsverband van zeven opdrachtgevende partijen die 
gezamenlijke belangen hebben bij de verdergaande professionalisering van 
staalconservering. Zij willen in samenwerking met de branche de beheersing 
van het staalconserveringsproces – zowel technisch als organisatorisch – op een 
hoger plan brengen. 

Er is veel ruimte voor verbeteringen en innovaties, stellen de OGOS-deel-
nemers. Door gezamenlijk hun ambities en (kwaliteits)eisen ook aan de 
overige marktpartijen kenbaar te maken, willen de opdrachtgevers bereiken 
dat noodzakelijke veranderingen voor verdere professionalisering efficiënter 
worden doorgevoerd. Het moet voor uitvoerende partijen (staalbouwers, 
verfleveranciers, applicateurs) aantrekkelijker worden om daadwerkelijk met 
nieuwe ontwikkelingen aan de slag te gaan. Ook in de sfeer van wet- en 
regelgeving moeten er voorwaarden zijn om de gewenste professionalisering in 
de praktijk te realiseren.

Voorbeelden van nieuwe 
ontwikkelingen zijn andere 
manieren van marktbenadering 
en risicoverdeling, innovatieve/
prestatiegerichte contractvormen 
en life cycle cost management. 
Deze ontwikkelingen leiden tot een 
meer beheerst conserveringsproces 
door transparante werkwijzen bij de 
voorbereiding, uitvoering en nazorg. 

Deelnemers OGOS en hun 
kernwaarden
De deelnemers aan OGOS geven 
op jaarbasis totaal circa 200 miljoen 
euro uit aan het onderhoud van 
grote staalconstructies. 

In de afgelopen jaren zijn deze kosten meer dan verdubbeld, onder meer 
als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van milieu en 
arbeidsomstandigheden.

Ofschoon zij ieder hun eigen werkgebieden hebben, delen de opdrachtgevers 
een aantal kernwaarden: 
Optimaal behandelen van staalconstructies gedurende de hele levenscyclus, 
daarbij uitgaande van een zo groot mogelijke beschikbaarheid en betrouw-
baarheid;
Het bereiken van een zo groot mogelijke in- en externe veiligheid; 
Milieubewust omgaan met het onderhoud van de staalconstructies;
Het pro-actief openstaan voor innovaties;
Professioneel opdrachtgever zijn, rekening houdend met maatschappelijke  
taken.

IS GOEDKOOP DUURKOOP?

In de wereld van het staal conserveren blijkt goedkoop vaak duurkoop. 
Opdrachtgevers gunnen de projecten meestal aan de laagste inschrijver. 
Wanneer dan achteraf blijkt dat de aannemer onvoldoende kwaliteit heeft 
geleverd, is er nauwelijks verhaal mogelijk. 

In de tweede helft van de jaren negentig startte Rijkswaterstaat met de herijking 
van haar conserveringsbeleid. Dit resulteerde onder meer in de oprichting van 
het Rijkswaterstaat Steunpunt Conserveringskennis (RSC). Het RSC initieerde 
frequent overleg met andere opdrachtgevers, met als doel om een gezamenlijk 
eisenpakket af te stemmen en naar de markt te communiceren. Met de 
oprichting van het Opdrachtgeversoverleg Staalconserveren (OGOS) is deze 
samenwerking begin 2006 geformaliseerd.

De afgelopen jaren heeft dit overleg onder meer al geleid tot het instellen 
van een waarborgcommissie, kortweg WBC. De WBC houdt zich bezig met 
vakbekwaamheidseisen voor stralers, verfspuiters en constructieschilders. 
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Opdrachtgevers overleg 

 Staalconserveren

Organisaties Areaal, objecten

Rijkswaterstaat Bruggen, sluizen, 
waterkeringen

Ministerie van Defensie/ 
Koninklijke Marine

Schepen

Nederlandse Aardolie 
Maatschappij B.V.

Land en zee installaties 
voor olie- en 
gaswinning

Nederlandse Gasunie Installaties

ProRail Verkeers- en 
spoorbruggen

Provincie Zuid-Holland Bruggen, sluizen en 
overige infrastructuur

Gemeentewerken 
Rotterdam

Bruggen, sluizen en 
overige infrastructuur


