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1

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u, als opdrachtnemer van Rijkswaterstaat (RWS),
omgaat met het Database Management Systeem (DBMS) van RWS. Dit DBMS is
beter bekend onder de naam Ultimo RWS. Opdrachtnemers van Rijkswaterstaat
hebben toegang tot Ultimo RWS via verschillende kanalen, zoals de webapplicatie,
een webserver en een app. U gebruikt Ultimo RWS voor het beheer van
onderhoudsprocessen, bijvoorbeeld storingsafhandeling,
onderhoudswerkzaamheden, planningen en inspecties. Ultimo RWS wordt ingezet
vanaf het moment van aanbesteding van prestatiecontracten tot dechargeverlening
aan het einde van een project. Opdrachtnemers moeten ervoor zorgen dat alle
nieuwe en gewijzigde areaalgegevens in Ultimo RWS zijn opgenomen.
RWS maakt als DBMS gebruik van het softwarepakket Ultimo. Ultimo is een
onderhoudsmanagementsysteem (OMS) dat wordt ingezet om de kwaliteit van het
areaal van RWS te registreren en om de areaalgegevens te beheren. Binnen
Rijkswaterstaat maakt Ultimo deel uit van het beheermanagementsysteem (BMS).
Voor Rijkswaterstaat zijn vooral de gegevens belangrijk, waarmee RWS haar
beheertaken naar behoren kan uitvoeren en uitbesteden. Andere applicaties uit het
BMS zijn Kerngis Droog en Nat, Meridian en het Digitaal Informatie Systeem
Kunstwerken (DISK). Het BMS zorgt ervoor dat RWS altijd actuele, betrouwbare en
complete gegevensbestanden ter beschikking heeft.
1.1

Aanleiding
Het moet voor u als opdrachtnemer in hoofdlijnen duidelijk zijn welke gegevens u in
Ultimo RWS aanlevert over de kwaliteit, toestand en het onderhoud van het areaal.
Dit is niet alleen belangrijk bij het uitvoeren van werkzaamheden uit het
prestatiecontract, maar ook bij het aanbesteden van een prestatiecontract. U moet
namelijk op de hoogte zijn wat Rijkswaterstaat op het gebied van areaalgegevens
van u verwacht, om zo een realistische prijsopgave te kunnen maken.
In dit document staat waaraan u moet voldoen wat betreft het verwerken van
gegevens in Ultimo RWS. Het document dient dan ook ter ondersteuning en
aanvulling voor het werken in Ultimo RWS.
Dit document is een dynamisch document. Het bevat richtlijnen voor het werken
met en in Ultimo RWS. Mochten in uw prestatiecontract andere normen zijn
opgenomen, dan dient u zich aan de normen uit het contract te houden. Waar geen
expliciete normen in het contract worden genoemd, gelden de normen uit dit
document.

1.2

Doel
Het doel van het DBMS voor Rijkswaterstaat is om inzicht te hebben in de actuele
status van het areaal voor haar beheerders, voor het maken van beheeradviezen,
informeren van (toekomstige) opdrachtnemers en het beoordelen van verbeteringsen investeringsvoorstellen van deze opdrachtnemers. Met dit kader weet u hoe u de
gegevens van het areaal in Ultimo RWS moet onderhouden en wat u moet
aanleveren bij prestatiecontracten. U kunt hierdoor het DBMS actueel houden
conform de feitelijke toestand van het areaal bij meerjarig onderhoud, upgradewerkzaamheden en ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden.
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1.3

Bereik
Rijkswaterstaat maakt van een aantal beheerapplicaties gebruik, die samen het
beheermanagementsysteem (BMS) vormen. Dit zijn gegevensbronnen zoals het
Digitaal Topografisch Bestand (DTB), Kerngis Droog en Nat (BKN), DISK, Meridian
en Ultimo RWS. Uitzondering voor wat betreft Ultimo RWS zijn vooralsnog Zeeland
met EAM (voorheen Datastream) en Noordzee met SAP-PM. Regionaal maakt
Rijkswaterstaat ook gebruik van het Functionele Inspectiesysteem (FUIST). Ook
beschikken de meeste regio’s over een Engineering Document Management
Systeem (EDMS), waarin technische documenten en tekeningen worden
geregistreerd. In Ultimo RWS registreert u alleen de documenten over de actuele
toestand van een object. De documentatie van een project, waarbij versiebeheer
nodig is, wordt in het EDMS geregistreerd.
Binnen RWS zijn meerdere varianten van Ultimo RWS in gebruik, ieder met een
eigen specifiek doel. Denk hierbij aan de stormvloedkeringen, tunneltechnische
installaties en Landelijk Meetnet Water. Dit document is echter gericht op de
algemene en voor iedereen geldende areaalgegevens van Ultimo RWS, waarmee
opdrachtnemers te maken krijgen in prestatiecontracten. Regiospecifieke
afwijkingen staan (nog) niet in dit document.
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2

Relatie met systemen, processen, documenten

2.1

Onderhoudsmanagementsysteem (OMS) van de opdrachtnemer
U bent, in opdracht van RWS, verantwoordelijk voor het navolgen van een
aangegeven kwaliteitsniveau van het areaal, om zodoende de functionaliteit van het
areaal in stand te houden (vast onderhoud) dan wel in overleg met RWS het
kwaliteitsniveau te optimaliseren of op aanwijzing het kwaliteitsniveau te verhogen
(klein variabel onderhoud). U zorgt op basis van de vraagspecificatie voor een plan
en voert dat uit.
Ter ondersteuning van uw eigen processen en de daarbij behorende
informatiebehoefte maakt u gebruik van een eigen
onderhoudsmanagementsysteem, dat uit een of meer applicaties kan bestaan. RWS
schrijft geen specifiek systeem voor en stelt geen OMS beschikbaar. U werkt met
een eigen OMS, omdat u uw eigen werkprocessen inricht volgens uw eigen
bedrijfsfilosofie en ideeën voor efficiency. RWS stelt wel eisen aan de informatie uit
het OMS. De gevraagde gegevens vanuit de werkzaamheden voert u in Ultimo RWS
in. Deze gegevens zijn weer de basis voor andere RWS-werkzaamheden en nieuwe
Beheer & Onderhoudscontracten.

2.2

Datamanagement Areaalgegevens GWW (DAG)
DAG is het proces voor het op orde krijgen en houden van de areaalgegevens. Het
proces en de bijbehorende governance zijn vastgesteld in het directeurenoverleg ’IV
en samenwerking’. Zie hiervoor ook de bijlage Governancemodel DAG.
In DAG is beschreven hoe met de gegevensbestanden wordt omgegaan en wie hier
vanuit RWS en de opdrachtnemer verantwoordelijk voor zijn. De procesbeschrijving
loopt vanaf het moment dat de scope voor een GWW-project wordt bepaald tot en
met de dechargeverlening na oplevering van de gewijzigde areaalgegevens. In de
toekomst zullen ook projecten derden deel gaan uitmaken van DAG.
In DAG is ook opgenomen welke informatieverplichting geldt voor een
opdrachtnemer in de verschillende fasen van een project.
Ultimo RWS is één van de BMS-systemen waarvoor DAG omschrijft hoe de
informatie-uitwisseling geregeld wordt.

2.3

Geografische informatiesystemen (GIS)
GIS bestaat uit een geo-database en een applicatie. Bij een geo-database zijn de
opgeslagen gegevens gerelateerd aan een geometrie (punt, lijn, vlak), die bestaat
uit één of meerdere coördinaten (XY) met samenhang. Een geometrie in combinatie
met aanvullende informatie vormt een geo-object. Op termijn worden dit IMGenobjecten bij RWS. Deze geo-database is alleen te gebruiken in speciale GISapplicaties (bijv. ArcGIS) of GIS-gerelateerde applicaties (bijv. AutoCAD).
GIS kan een geografische weergave geven van de objecten in Ultimo RWS.
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2.4

Kerngis Droog en Nat (BKN) en Digitaal Topografisch Bestand (DTB)
De belangrijkste geo-databases van RWS zijn Kerngis Droog en Nat (BKN). Hierin is
het volledige areaal in beheer van RWS opgenomen: Kerngis Droog voor het ‘droge’
areaal (en kabels en leidingen), Kerngis Nat voor het ‘natte’ areaal. De geodatabases beschrijven ook een aantal vaste eigenschappen van het areaal, zoals
type, soort, materiaal, datum aanleg, et cetera.
De ondergrond voor zowel Kerngis Droog als Nat is de topografie uit het Digitaal
Topografisch Bestand (DTB). Het DTB kunt u beschouwen als een gedetailleerde
digitale kaart op maaiveld van het RWS-areaal op schaal 1: 1000.
U moet zowel Ultimo RWS als Kerngis Droog en Nat (BKN) actueel houden, zodat
een asset in beide systemen aanwezig is.

2.5

Engineering Document Management Systeem (EDMS) en Meridian
Binnen de districten gebruikt RWS een Engineering Document Management Systeem
(EDMS) voor het archiveren en gecontroleerd uitgeven van technische tekeningen
en andere technische documenten. Het systeem waarin dit gebeurt, is Meridian.
Niet-technische documenten, die relevant zijn voor de kwaliteit van de
areaalgegevens worden in Ultimo RWS geregistreerd.
Als u documenten uit het EDMS nodig hebt voor een aanbesteding of voor het
uitvoeren van werkzaamheden, gebeurt dit altijd via de gegevensbeheerder van de
regio. Als u technische documenten of tekeningen aan het EDMS wilt toevoegen,
moeten deze ook via de gegevensbeheerder van de regio worden aangeboden aan
RWS.
De decompositie in Meridian komt uit de database van Ultimo RWS. Daarom is het
ook belangrijk dat de gegevens actueel zijn. De status van een object vindt u in
Ultimo RWS. Documenten die eenmalig iets zeggen over de toestand van een object
registreert u in Ultimo RWS. Denk hierbij aan inspecties of storingen. Documentatie
waar beheer op nodig is en die nodig is volgens de Machinerichtlijn worden in het
EDMS geregistreerd. U levert deze gegevens op in het Elektronisch Opleverdossier
(EOD). Op dit moment werkt RWS aan een tool, waarmee deze gegevens sneller
geïmporteerd of geëxporteerd kunnen worden.

2.6

Garantiebank
In de Garantiebank zijn garanties voor verhardingswerkzaamheden opgenomen, die
u zelf afgeeft. De Garantiebank is een geo-database, die de garantiegegevens en de
garantie zelf per verhardingsvlak bevat.
In de Garantiebank staat aan welke garantievoorwaarden u moet voldoen voor
onderhoud. Tevens is erin geregistreerd of de garantie kan worden ingeroepen als
er schade aan de verharding is geconstateerd.
Het registreren van garanties op verharding gebeurt in de Garantiebank. De overige
garanties registreert u in het EDMS, tenzij anders is voorgeschreven in het contract.
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2.7

Functionele Inspectiesysteem (FUIST)
Het Functionele Inspectiesysteem (FUIST) is een inspectiesystematiek en database
waarin de bevindingen vanuit (gerichte) inspecties zijn vastgelegd. Met FUIST
bepaalt en bewaart u kwalitatieve areaalgegevens, waarmee de toestand van het
areaal inzichtelijk wordt gemaakt. Deze methodiek wordt gedeeltelijk vervangen
door de NEN 2767-4-conditiemetingen, omdat deze objectiever zijn en breder
binnen Nederland gelden.
Een groot deel van de geïnspecteerde areaalonderdelen is, volgens afgesproken
methodiek, vastgelegd door middel van foto’s en maakt onderdeel uit van FUISTFoto’s. Deze foto’s dienen ter ondersteuning en onderbouwing voor zowel de
inspecties (FUIST) als voor KernGis. De foto’s staan centraal opgeslagen op de
server bij Rijkswaterstaat in jpg-formaat.
U kunt deze gegevens gebruiken voor het plannen en uitvoeren van
onderhoudstaken. Daarnaast moet u de gegevens actueel houden. RWS houdt zo
een overzicht over de kwalitatieve toestand van het areaal. FUIST-inspecties kunnen
zowel als rapport en als gegevens in Ultimo RWS worden geregistreerd.

2.8

Digitaal Informatie Systeem Kunstwerken (DISK)
DISK (Digitaal Informatie Systeem Kunstwerken) is het beheer- en
informatiesysteem voor technische en inspectiegegevens inclusief
deformatiemetingen van alle kunstwerken (bruggen, tunnels, viaducten,
aquaducten, duikers, sluizen en stuwen) die in beheer zijn van Rijkswaterstaat.
DISK is een intranetapplicatie, maar is ook benaderbaar via internet. Er is geen
directe koppeling tussen DISK en Ultimo RWS. Inspectierapportages uit DISK komen
dan ook niet in Ultimo RWS terecht.
De Dienst Infrastructuur heeft in een proces beschreven op welke wijze de
inspectieresultaten moeten worden verwerkt. In DISK mogen alleen gecertificeerde
bedrijven werken. U moet zelf een bedrijf contracteren en zo nodig laten
certificeren. In de praktijk kunt u hiervoor ook terecht bij GPO via het loket
(disk@rws.nl).

2.9

Objectinfobladen
Ter ondersteuning van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische
areaal(onder)delen heeft RWS zogenaamde objectinfobladen samengesteld. Doel
van deze objectinfobladen is op enkele A4-tjes de belangrijkste kenmerken van het
object inzichtelijk te maken voor opdrachtnemers en RWS. Hiermee zijn de objecten
eenvoudig in het terrein te identificeren en de technische bijzonderheden van deze
objecten beschikbaar voor technici.
Een aantal regio’s gebruikt objectinfobladen, die zijn gebaseerd op een Access
database. In andere regio’s wordt met Excel-bladen gewerkt.
De objectinfobladen bieden ondersteuning bij het invullen van de gegevens in
Ultimo RWS.
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3

Informatieverwerking in Ultimo RWS

3.1

Uitgangspunten gebruik Ultimo RWS
Voor het gebruik van Ultimo RWS gelden de volgende uitgangspunten:
– Ultimo RWS is bedoeld voor gegevens en documenten die iets zeggen over de
kwaliteit van het areaal. Tevens kunnen documenten, die niet ergens anders
kunnen worden geregistreerd, maar die wel van belang zijn voor het beheer en
onderhoud, ook in Ultimo RWS worden opgenomen. Andere gegevens en
documenten moeten zoveel mogelijk in de beheerapplicaties worden
geregistreerd, waar ze thuis horen. Het merendeel van de documentatie wordt
in het EDMS verwerkt.
– Ultimo RWS ondersteunt assetmanagement en de daarbij behorende
werkprocessen. Ook andere RWS-processen maken geleidelijk aan gebruik van
de geregistreerde gegevens.

3.2

Decompositie
De basis in de database van Ultimo RWS bestaat uit een decompositie van het
areaal, een opdeling van de rijkswegen en rijkswateren in onderhoudbare en
inspecteerbare onderdelen. Aan de areaal(onder)delen worden allereerst kenmerken
gekoppeld, zodat de areaalonderdelen uniek aan te duiden zijn. Dit zijn kenmerken
als locatie, omvang, type, adresgegevens, contactpersonen, contractinformatie.
Vervolgens worden aan de areaal(onder)delen de kwaliteitsgegevens van het areaal
gehangen. Dit zijn de resultaten van conditiemetingen, inspectieresultaten
(functioneren, veiligheid, toestand), storingen en onderhoudshistorie, waarmee een
doorkijk wordt verkregen voor de verwachte activiteiten en kosten in de komende
jaren.
RWS gebruikt voor de indeling van het areaal de NEN 2767-4-decompositie. Daarom
is de structuur in Ultimo RWS ook conform de NEN 2767-4-decompositie opgezet.
RWS onderscheidt zo de volgende zes niveaus:
– Niveau 1 = Hoofdsysteem, t.w. Rijkswegennetwerk of Rijkswaterennetwerk
– Niveau 2 = Systeem, bijv. Rijksweg 33 en de Waal
– Niveau 3 = Systeemdeel, bijv. A2 van knooppunt Everdingen tot knooppunt
Deil, Wilhelminakanaal van Den Bosch tot Helmond
– Niveau 4 = Beheerobject, bijv. een viaduct of een sluis
– Niveau 5 = Element, bijv. het landhoofd of de sluisdeur
– Niveau 6 = Bouwdeel, bijv. de oplegging of de ophanging
Met de vulling van Ultimo RWS wordt deze decompositie voor het hele RWS-areaal
uitgewerkt. RWS gebruikt de decompositie ook in andere beheerapplicaties, zoals
DISK en het Rijkswaterstaat Uniform Programmering Systeem (RUPS) en in het
EDMS. Hiermee hanteert RWS één uniforme indeling van het areaal, waardoor
gegevens eenvoudiger zijn uit te wisselen en te vergelijken.
U moet bij het vullen van Ultimo RWS ook op niveau 5 en 6 van de decompositie
kijken, ook al is het bovenliggende object niet bij RWS in beheer. Dit is bijvoorbeeld

RWS BEDRIJFSINFORMATIE | | Kader Ultimo RWS voor opdrachtnemers | 3 mei 2019

het geval bij bebording of verlichting (bouwdelen en elementen) die aan een brug
(object) van een andere beheerder hangen.
Meer informatie:
– de site van de NEN 2767-4-decompositie
– het document ‘RWS gebruiksregels NEN decompositie’
3.2.1

Wijzigingen in de decompositie
Bij wijzigingen in de decompositie in Ultimo RWS dienen altijd de principes en regels
van de NEN 2767-4-decompositie en de aanvullende regels van RWS te worden
gehanteerd. NEN 2767-4 is leidend voor de decompositie. Elk
decompositieonderdeel moet uniek zijn en mag niet ergens anders in een andere
context nog een keer voorkomen. Als bijvoorbeeld een portaal (VDC) over de
Hoofdrijbaan Rechts (HRR) en de Hoofdrijbaan Links (HRL) gaat, moet het portaal
één keer geïnstantieerd worden en bijvoorbeeld alleen onder HRR worden
gehangen.
Indien de geldende decompositieregels niet voldoende zijn, geeft u dit door aan
RWS. Decompositiegegevens, die RWS niet als decompositieniveau in Ultimo RWS
wil, dienen ook niet in Ultimo RWS te worden geregistreerd in welke vorm dan ook.
Uiteraard kunt u zelf in uw eigen OMS een lager decompositieniveau uitwerken en
hanteren, maar de informatie daarvan dient u in Ultimo RWS samen te voegen op
het hogere of opgebost niveau.
Wijzigingen in de naamgeving van een areaalonderdeel geeft u aan RWS door met
een verschillijst. Afwijkingen in de decompositie (te veel of te weinig items) moet u
melden aan de contractmanager van RWS.

3.3

Informatieverwerking en -uitwisseling

3.3.1

RWS  Opdrachtnemer
De gegevens binnen Ultimo RWS zijn afkomstig uit meerdere contracten, omdat er
meerdere opdrachtnemers binnen het beheergebied van Rijkswaterstaat werkzaam
zijn. Ook vanuit deze werkzaamheden zal de informatie binnen Ultimo RWS
wijzigen. Zodra RWS de gewijzigde areaalgegevens heeft geactualiseerd, stelt RWS
de bijgewerkte informatie uit Ultimo RWS aan u beschikbaar. Zo weet u wat de
omvang en kwaliteit van het areaal is, dat u verder moet onderhouden.

3.3.2

Opdrachtnemer  RWS
In het begin van een project is het belangrijk dat u tijd investeert in het bereiken
van overeenstemming over de gezamenlijk te hanteren decompositie gedurende een
project. De decompositie is namelijk het middel om de scope van een project te
bepalen.
De werkzaamheden die u uitvoert, zullen wijzigingen veroorzaken in de bestaande
areaalgegevens. U moet ervoor zorgen dat de gegevens actueel zijn.
Rijkswaterstaat moet voor haar taken altijd in het bezit zijn van de meest actuele
areaalsituatie in haar beheerapplicaties.
Naast het inwinnen en verwerking van de data zorgt u voor de overdracht
(conversie) van de geactualiseerde data tussen uw eigen
onderhoudsmanagementsysteem en Ultimo RWS. Deze overdracht dient regelmatig
plaats te vinden via internet. Rijkswaterstaat zal de uitwisseling en het verwerken
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van gegevens toetsen. U krijgt toegang tot de webapplicatie van Ultimo RWS om de
conversie te realiseren.
3.4

Informatieverplichting

3.4.1

RWS  Opdrachtnemer
Voor een aanbesteding is RWS verplicht kwantitatieve gegevens te leveren die u
nodig hebt voor een prijsvorming. Deze gegevens zijn uit diverse systemen
afkomstig, waaronder DISK en Ultimo RWS. In Ultimo RWS kunt u direct
objectinformatie inzien en de decompositie op element- en/of bouwdeelniveau
bekijken (niveau 3 tot en met 6 van de NEN 2767).
RWS moet ook een aantal kwalitatieve gegevens aanleveren, die u nodig hebt voor
uw prijsvorming, waaronder toestandsrapportages, de huidige onderhoudsstrategie
en historische onderhoudsgegevens. Dit hoeft niet sluitend te zijn. Er zijn ook
wettelijke verplichtingen, zoals NEN 3140, die niet in dit document opgenomen zijn,
maar die u wel moet uitvoeren en leveren.
De historische onderhoudsgegevens zijn op te vragen uit Ultimo RWS (urgente
storingen) of uw eigen OMS (niet-urgente storingen).
RWS levert u bij de start van de overeenkomst de decompositie aan, zodat u de
decompositie in uw OMS kunt gebruiken. Hierin staan de areaalonderdelen,
waarvoor u het onderhoud gaat verzorgen. Andere areaalonderdelen zijn niet
toegankelijk, ook niet om alleen in te zien. Tevens ontvangt u een
decompositierapportage. Bovenstaande geldt ook als er wijzigingen zijn in het
areaal, waardoor de decompositie is gewijzigd en de nieuwe decompositie uit andere
beheerapplicaties moet komen.

3.4.2

Opdrachtnemer  RWS
Tijdens de contractperiode bent u verplicht zowel kwantitatieve als kwalitatieve
gegevens op te leveren. De kwantitatieve gegevens hebben voornamelijk betrekking
op wijzigingen aan het areaal of bij de constatering dat de areaalinformatie niet
overeenkomt met de werkelijkheid (afwijkingen). Op dat moment moet RWS de
bronbestanden aanpassen.
Bij wijziging van areaalobjecten moet u de gewijzigde objectinformatie aanleveren
aan RWS. RWS zal hiermee zelf DISK, de objectinformatiebladen en de decompositie
van Ultimo RWS aanpassen. Dit doet u ook na keuring, bij wijziging, of
geconstateerde onvolkomenheden van hijs, hef-, hulp- en veiligheidsmiddelen.
Gedurende de contractperiode levert u aan RWS kwalitatieve gegevens. Deze zijn
als volgt te classificeren:
– Toestandsrapportage
– Risicodossier
– Onderhoudsgegevens
– Onderhoudsstrategieën
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3.4.3

Richtlijn frequentie aan te leveren informatie
In onderstaande tabel staat met welke frequentie u de genoemde informatie
gedurende de contractfase aan RWS levert. De exacte frequenties zijn opgenomen
in uw contract. De onderstaande frequenties zijn richtlijnen, als deze in uw contract
ontbreken.
Type informatie
Toestandsrapportages

Frequentie
Minimaal 1x per jaar

Vervangen van onderdelen

Binnen 1 week na
vervanging
Binnen 2 weken
Binnen 6 weken

Lodinggegevens

Binnen 1 week

Conditiemeting areaal

Uiterlijk bij aanbesteding
van het volgende
contract

Beheerapplicaties bijwerken
Status en gegevens van
urgente storingen

Bij oplevering
Real-time

Status en gegevens van alle
storingen

Real-time

Informatie in OMS

Real-time

Areaalgegevens in OMS

1 jaar na start en
vervolgens met een
frequentie van 1x per
jaar en bij oplevering
contract

Toelichting
Voor 31 december i.v.m.
de aansluiting op de
interne RWS SLA-cycles
Specificaties inclusief
decompositiegegevens
aan RWS aanleveren
DBMS bijwerken
Overige beheerapplicaties
bijwerken
Aan het contractteam van
RWS aanleveren
Op moment van
aanbesteding mag deze
informatie uiterlijk een
half jaar oud zijn.
Bijhouden in Ultimo RWS,
zodat RWS altijd actuele
inzage in status en
voortgang van de
urgente storingen heeft.
Bijhouden in OMS, zodat
RWS en opdrachtnemer
altijd op de hoogte zijn
van de status en
voortgang van alle
lopende storingen.
RWS wil permanent
toegang hebben tot de
areaalgegevens in het
OMS.
Digitaal en in een
werkbaar formaat
aanleveren. Bij een
nieuwe aanbesteding
moet 3 maanden voor de
aanbestedingsdatum de
volgende actuele
gegevens uit het OMS bij
RWS beschikbaar zijn:
– beheerobject
– datum
– urgent of nieturgent
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Type informatie

Frequentie

Toelichting
– type storing
– omschrijving
– oorzaak
– genomen
herstelmaatregelen
– eventuele
vervolgmaatregelen
– eventuele
bijzonderheden

3.5

Werkprocessen voor prestatiecontracten
Ultimo RWS ondersteunt onder andere de werkprocessen voor prestatiecontracten
voor vast en variabel onderhoud, die Rijkswaterstaat op de markt zet en die gelden
voor u als opdrachtnemer. Hierbij gaat het om de volgende processen:

3.5.1



Contracteren



Areaalgegevens



Monitoren Onderhoud & Onderhoudsmanagement



Storingen (alleen bij Meerjarig Onderhoud)

Contracteren
Het proces Contracteren geldt voor het traject van voorbereiden en aanbesteden
van een prestatiecontract. Hiervan is voor u alleen de stap tijdens de
transitieperioden (bij aanvang en einde overeenkomst en eventueel tijdens de
overeenkomst) van belang. Deze stap betreft:
– Het verifiëren van de risico’s van het areaal aan de hand van onder andere de
areaalgegevens in de transitieperiode.
– Eventueel na het verstrekken van de opdracht: het bijwerken van de
areaalgegevens.
– Accepteren van de door derden (vorige of andere opdrachtnemer of
Rijkswaterstaat) bijgewerkte areaalgegevens.
Voor het contracteren gelden alleen de regels voor het reguliere inwinnen van
areaalgegevens.
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3.5.2

Areaalgegevens inwinnen, verwerken en beheren
In het proces Areaalgegevens gaat het om inwinnen, verwerken en beheren van
areaalgegevens, die nieuw, gewijzigd of vervallen zijn als gevolg van realisatie van
nieuw of gewijzigd areaal of door onderhoud of bij wijziging van de decompositie.
Hiermee zijn voor Rijkswaterstaat als assetmanager en inkoper de juiste gegevens
met de juiste kwaliteit (Actueel, Betrouwbaar, Compleet) voorhanden. Hier zijn voor
Ultimo RWS de volgende stappen van belang:
– Registreren van nieuw areaalonderdeel:
– Belangrijk aandachtspunt hierbij is, dat u zelf geen decompositiewijzigingen
kunt aanbrengen in Ultimo RWS. De gegevens die u wilt wijzigen in de
decompositie, moet u aanleveren bij uw contactpersoon bij RWS. RWS voert de
wijzigingen door en meldt dit aan u.
– U voert de overige kenmerken inclusief foto’s en documenten van het nieuwe
areaalonderdeel handmatig in Ultimo RWS in. Vermeld ook de te verwachten
levensduur van de fabrikant, als deze bekend is.
– Registreren van verdwenen areaalonderdeel:
– U kunt zelf geen verdwenen areaalonderdelen op vervallen zetten. U levert de
informatie aan de contactpersoon van RWS aan. Deze verwerkt de mutatie in
Ultimo RWS en meldt u als dit gereed is.
– Muteren van gewijzigde areaalonderdelen.
– Registreren van conditiemetingen en inspectiegegevens.

3.5.3

Monitoren Onderhoud & Onderhoudsmanagement
In proces Monitoren Onderhoud & Onderhoudsmanagement gaat RWS in het kader
van de contractbeheersing na of u tijdens zijn werkzaamheden Ultimo RWS goed
bijhoudt. Hiervoor haalt RWS ook informatie uit Ultimo RWS.
Tijdens de werkzaamheden gebruikt u Ultimo RWS enerzijds als informatiebron en
anderzijds verwerkt u de laatste bevindingen over de status van het areaal en de
areaalwijzigingen in Ultimo RWS.
Mochten er mutaties van het areaal uit voortkomen, dan verwerkt u deze volgens de
processen uit paragraaf 0. Voor storingen volgt u de werkwijze uit paragraaf 0.
De wijzigingen aan het einde van de overeenkomst in de transitieperiode van de
volgende overeenkomst moet u ook verwerken.
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3.5.4

Storingen

Let op: deze paragraaf is alleen van toepassing bij een overeenkomst voor
Meerjarig Onderhoud.

Het proces Storingen bestaat uit de volgende stappen:
– Alle storingen, die medewerkers van RWS signaleren of die bij RWS
binnenkomen, registreren zij zelf in Ultimo RWS. U registreert en beheert de
storingen zelf in uw eigen OMS.
– Als u zelf storingen aan het areaal constateert, dan registreert u deze ook in
Ultimo RWS.
– U bepaalt zelf de urgentie van een storing. Als een storing niet urgent is, meldt
u deze af in Ultimo RWS.
– Alle storingen, die medewerkers van RWS signaleren of die bij RWS
binnenkomen, melden zij ook aan bij de verantwoordelijke medewerker van het
district.
– U moet conform de vraagspecificatie de storing verhelpen en daarvan RWS op
de hoogte te houden:
– Belangrijk is dat u de gegevens over de urgente storingen actueel houdt in
Ultimo RWS, zodat iedereen weet wat de status is van het oplossen van de
urgente storing. Tevens moet u de documenten over de urgente storing en de
afhandeling en de analyse ervan in Ultimo RWS registreren.
– In Ultimo RWS is er verschil tussen functioneel herstel en definitief herstel.
Hierbij worden ook de contractuele oplostijden aangegeven. U moet deze
gegevens in Ultimo RWS bijhouden.
– Als er een garantie van toepassing is, moet u dit in Ultimo RWS bij de storing
vermelden en melden aan RWS.
– Als de storing het gevolg is van calamiteiten of overgaat in een calamiteit,
borgt RWS de eventuele schadeafhandeling.
– De verantwoordelijke medewerker van RWS sluit een storingsmelding altijd af
in Ultimo RWS. Bij schadeafhandeling moet de storing niet worden afgesloten,
zodat er nog nadere gegevens aan toe kunnen worden gevoegd.
3.6

Soorten op te leveren documenten
U bent tijdens een contractperiode verplicht de volgende soorten documenten op te
leveren en/of te registreren in Ultimo RWS.

3.6.1

Opleverdossiers (en Afleverdossiers)
Een oplever- of afleverdossier (OLD) (aan de orde bij activiteiten binnen het
prestatiecontract) kan meerdere soorten documenten bevatten en kan ook gaan
over meerdere areaaldelen. U levert de opleverdossiers eerst op als een bestand
(pdf) ter beoordeling. Na acceptatie en levering van het definitieve OLD bepaalt
RWS welke onderliggende documenten in het EDMS of DBMS worden geregistreerd.

RWS BEDRIJFSINFORMATIE | | Kader Ultimo RWS voor opdrachtnemers | 3 mei 2019

3.6.2

Reserveonderdelen
U registreert de reserveonderdelen in Ultimo RWS.

3.6.3

Conditiemetingen
Het betreft hier de resultaten van conditiemetingen conform de NEN 2767-4.
Hiervan moet u een toestandsrapport aan RWS aanleveren. RWS verwerkt de
gegevens in Ultimo RWS.

3.6.4

Inspectieresultaten
Het betreft hier de diverse vormen van toestandsinspectie, zoals voor veiligheid,
functioneren en kwaliteit van een areaalonderdeel. De opdrachtnemer neemt deze
zowel als data als in rapportagevorm op in Ultimo RWS. Uitzondering hierop zijn de
FUIST-inspecties. Deze kunnen als gegevens in Ultimo RWS worden geregistreerd.
De keuze op welk decompositieniveau u de rapportage koppelt, is afhankelijk van
over welk areaalonderdeel of -delen de rapportage gaat. U mag een document maar
één keer toevoegen aan Ultimo RWS. U kunt het document wel vaker koppelen,
bijvoorbeeld aan een object en een bijbehorend element.
Voorbeelden naast bovengenoemde inspectievormen zijn: stroefheidsmetingen,
trillingsmetingen, deflectiemetingen, röntgenonderzoek, stralingsmetingen,
asbestrapportages (behalve van kunstwerken, deze moeten in DISK worden
geregistreerd), keuringsrapportages en VTA-controle.

3.6.5

Onderhoudshistorie

Let op: deze paragraaf is alleen van toepassing bij een overeenkomst voor
Meerjarig Onderhoud.

Het betreft hier een rapportage van uitgevoerd onderhoud op het areaal of delen
daarvan. De rapportage voegt u als document toe. Periodiek onderhoud voert u in
via het indienen van een activiteit. Hier kunt u ook de bijbehorende documenten
toevoegen.
De keuze op welk decompositieniveau u de rapportage koppelt, is afhankelijk van
over welk areaalonderdeel of -delen de rapportage gaat. U mag een document maar
één keer toevoegen aan Ultimo RWS. U kunt het document wel vaker koppelen,
bijvoorbeeld aan een object en een bijbehorend element.
3.6.6

Huidige onderhoudsstrategie
Het betreft hier documentatie over de huidige onderhoudsinterventies of
onderhoudsmethodieken. Denk hierbij aan een onderhoudsregime voor installaties.

3.6.7

Overige documenten
Indien RWS in de overeenkomst om documenten over kwaliteitsaspecten van een
object vraagt, moet u deze registreren bij het betreffende areaalonderdeel of de
betreffende storing. Ultimo RWS is niet bedoeld om allerlei technische documenten,
handleidingen, technische tekeningen et cetera van objecten te archiveren.
1 Garanties en certificaten:
Het betreft hierbij alleen de garanties en certificaten op areaalonderdelen, die u
afgeeft na het uitvoeren van de werkzaamheden. Voor het registreren van
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garanties op verharding is de Garantiebank. De overige garanties registreert u in
het EDMS. Belangrijk bij het registreren van de garantie is de einddatum. U moet
de garantiedocumenten aan het betreffende beheerobject, element of bouwdeel
koppelen. Aan niveau 3 (systeemdeel) moet u een overzicht van de garanties
koppelen. Op dit overzicht in Excel moeten alle einddatums van de garanties
vermeld worden.
2 Vergunningen:
Het betreft hier alleen de vergunningen, die relevant zijn voor RWS en die niet in
andere beheerapplicaties, zoals Samenwerking Waterbeheerders (SAWA) en
HAVIK, worden geregistreerd. Het gaat om vergunningen die u gebruikt de
werkzaamheden uit te voeren.
Vergunningen die alleen relevant zijn voor uzelf, moet u in een eigen
vergunningenregister registreren conform de vraagspecificatie.
3 Instandhoudingplannen, groenbeheerplannen, landschapsplannen, alleen de
actuele versies.
4 Onderhoudsmanual e.d. (werkvoorbereiding).
5 Bedieningsinstructies:
Het gaat hier om bedieningsvoorschriften voor het (de)centraal bedienen van
objecten.
6 Draaiboeken:
De draaiboeken zijn objectspecifiek. U koppelt deze draaiboeken aan niveau 4,
beheerobjecten, van de decompositie.
7 Schade-informatie:
Het betreft hier alleen de schaderapporten inclusief hersteladviezen van de
schades, die door RWS bij de schadeveroorzaker zijn afgekocht en in dat geval
relevant zijn voor u of voor RWS om op lange termijn de schade in klein- of
variabel onderhoud mee te nemen.
Planmatig Beheer van RWS registreert achterstallige en toekomstige gegevens en
informatie in Ultimo RWS.
8 Calamiteitenrapportage:
Alleen van toepassing bij een overeenkomst voor Meerjarig Onderhoud.
Het betreft hier de rapportage die u volgens contract opstelt in het geval van een
calamiteit of incident.
Mochten er andersoortige documenten worden gevraagd, dan bepaalt u in overleg
met RWS de juiste beheerapplicatie (het DBMS of EDMS) en de juiste locatie. Als u
niet voor dit deel van Ultimo RWS bent geautoriseerd om documenten te registeren,
dan zal RWS dit zelf doen.
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Storing

00023

Storingsrapport

Calamiteit
Brugdraaiing
Storingsanalyse

00026

Schadera
pport

Schaderapport+
hersteladvies als
schade is
afgekocht

00012

Verbeteringsvoorstel

Verbetervoorstel

Hieronder worden
geplaatst de documenten
betreffende
STOR storingsafhandeling en
analyse- en hersteladvies
of afkoop, brugdraaiing
enz.
Zie bij storing: is
CALA storing/gebrek prioriteit
hoog
Zie bij storing: is
DRAI storing/gebrek prioriteit
laag
SAO
N

Zie bij storing: als gevolg
van een storing(s)(reeks)
Hieronder worden
geplaatst de documenten
die specifiek de
schadegegevens betreffen,
SCH dus over veroorzaker,
A
verzekeraar, afhandeling
en afkoop enz. Dit
onderscheidend t.o.v.
storingen/gebreken en
calamiteiten.
Hieronder worden
opgenomen de
verbeteringsvoorstellen
t.a.v. onderhoud en
modificatie areaal, de
investeringsvoorstellen,
vervangingsadviezen,
VEVO
voorstellen variabel
onderhoud,
verbeteringsvoorstellen en
wijzigingen t.a.v.
areaalgegevens incl.
decompositie enz. Ofwel
alles wat leidt tot een

Format

Motivatie / uitleg
/ waarom

Type
Afk.

Documenttype
omschrijving

Documentsoort
omschrijving
(Picklist in het
DBMS)

Documentsoort
code
DocDoctld

Bijlage Toelichting op de documentsoorten, types,
formaten en codes

PDF

PDF

PDF
PDF

PDF

PDF

Format

Motivatie / uitleg
/ waarom

Type
Afk.

Documenttype
omschrijving

Documentsoort
omschrijving
(Picklist in het
DBMS)

Documentsoort
code
DocDoctld
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areaalverbetering en bij
aanvang contract nog niet
bekend was.

00002

00019

Het oplever-/afleverdossier
Op-/afleverOPAF in documentvorm
dossier
(gebundeld)
Een functionele test is
altijd onderdeel van een
Functionele
FUTE Inspectie, een Storing,
Test
Onderhoud of opafleverdossier
Een constatering die leidt
(schouw-)
tot klein variabel
MELD
Melding
onderhoud zal vastgelegd
moeten worden.
Hier worden geplaatst
toestandsinspecties,
gericht technische
inspecties, alle NENinspecties (o.a. NEN
(toestands-)
3140), nadere
INSP
Inspectie
onderzoeken,
conditiemetingen, enz.
NIET opnemen: schouw
rapportages/bevindingen
Inspectieen programmerings- en
rapport
instandhoudingsinspecties.
Flora en
Flora- en Fauna
Fauna
FLFA
rapportages
Rapportage

Keuringscertificaten

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

Visual Tree
Assessment
(VTA)

Rapportage VTA (of
VTAR vergelijkbare methodiek)
per district of contract

PDF
en
MSOffice
Excel

Keuring

Hieronder worden
geplaatst de formele
CERT certificaten van
(periodieke) keuringen van
hijs- en hefmiddelen,

PDF

00024

00025

Onderhoudsrapport

Bodemonderzoe
k

hydro-aandrijvingen,
ARBO-gerelateerde
keuringen enz.
Hieronder worden
geplaatst de formele
certificaten van
(periodieke) keuringen van
Certificaat
CERT
hijs- en hefmiddelen,
hydro-aandrijvingen,
ARBO-gerelateerde
keuringen enz.
Hieronder worden
geplaatst huidig
OND onderhoudsregime,
Onderhoud
H
smeerschema's, uitgevoerd
onderhoud enz. van vast
onderhoud (taken)
Hieronder worden
geplaatst huidig
Correctief
COR onderhoudsregime,
Onderhoud O
uitgevoerd onderhoud enz.
van vast onderhoud
(taken)
Hieronder worden
geplaatst huidig
Variabel
VAR
onderhoudsregime,
onderhoud /
O
uitgevoerd onderhoud enz.
activiteiten
van variabel onderhoud
(activiteiten)
Hieronder worden
Vervanging VERV geplaatst rapporten die de
vervanging beschrijven.
Hieronder worden
Preventief
PREV geplaatst rapporten die de
Vervangen
vervanging beschrijven.
Hieronder worden
geplaatst
bodembemonstering en
Wateranalyserapportages,
WAB
bodemlodingrapportages en
O
onderzoek
kaarten,
standzekerheidsvlakken
enz. NIET op te nemen zijn
de documenten die bij het

Format

Motivatie / uitleg
/ waarom

Type
Afk.

Documenttype
omschrijving

Documentsoort
omschrijving
(Picklist in het
DBMS)

Documentsoort
code
DocDoctld
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PDF

PDF
en
MSOffice

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

00021

00008

00010

00001

DINO-loket of
lodingendatabase
thuishoren.
Peilkaarten n.a.v.
wijzigingen of
verantwoording
Peilkaarten PEIL
betalingstermijn. NIET op
te nemen zijn de
lodinggegevens zelf.
Peilkaarten, onder andere
Standzeker
n.a.v. wijzigingen of
heidsSZVL verantwoording
vlakken
betalingstermijn of
advisering beheerder
Hieronder worden
opgeslagen certificaten van
garanties,
garantiebewijzen en
GarantieGRN andere formele
Garantie
bewijzen
T
garantiedocumenten enz.
NIET op te nemen zijn de
verhardingengaranties;
hier is een aparte
garantiebank voor
Hieronder opnemen de
door RWS verleende
vergunningen die relevant
zijn in het kader van
beheer en onderhoud,
VergunVRG
Vergunning
bijvoorbeeld vergunning
ning
U
aan derden voor recht van
overpad. Dus NIET de
werkvergunningen in het
kader van het uitvoeren
van het onderhavige werk.
Hieronder te plaatsen
IHP,
Instandinstandhoudingplannen,
GroenbehoudingsB&O plannen,
heerPLAN
/ B&O
Groenbeheerplan, FMECA
landschapsp
plan
rapporten enz. niet zijnde
lan
onderhoudsmanuaal.
Hieronder te plaatsen
HandleiOnderhouds HND
manuaal, handleidingen,
ding
manual
L
gebruiksinstructies,

Format

Motivatie / uitleg
/ waarom

Type
Afk.

Documenttype
omschrijving

Documentsoort
omschrijving
(Picklist in het
DBMS)

Documentsoort
code
DocDoctld
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PDF

PDF

PDF

PDF

PDF
en
MSOffice
PDF
en
MS-

00005

00006

bedieninstructies enz. Deze
zijn
object/element/bouwdeel
specifiek
Draaiboek t.b.v.
onderhoud, inzet
hulpmaterieel, droogzetten
kolken e.d.
Hieronder te plaatsen
documenten voor
testdoeleinden. Deze na
testen verwijderen om
vervuiling te voorkomen.
Hier worden geplaatst
tekeningen t.b.v. areaal
kwantificering nodig t.b.v.
de inschrijffase omdat de
opdrachtnemer dan nog
geen toegang heeft tot het
BDMS.

Draaiboek
(niv.4)

DRB
O

Test

Gebruikersoefening/
test

TEST

Tekening

Areaalloket

TKN
G

Filmpjes/
foto's e.a.

Hieronder te plaatsen
technische foto- en
filmbestanden relevant
voor beheer- en onderhoud
en de kwaliteit van het
MEDI
areaal, instructiefilmpjes
en foto’s, voor zover niet al
opgenomen onder andere
rubrieken en/of de
Beeldbank van RWS.

Mediabestand

00014

Overeenkomst

B&O
afspraken

OKM
S

00018

Meterstanden

Meterstanden

MTR
S

Hieronder te plaatsen
beheer- en
onderhoudsovereenkomste
n betreffende ‘gedeeld’
beheer/onderhoud met
derden, overeenkomsten
betreffende verplichtingen
van/aan derden.
Hieronder te plaatsen de
rapportages met
meterstanden van de
diverse objecten / NUTS
meetapparatuur.

Format

Motivatie / uitleg
/ waarom

Type
Afk.

Documenttype
omschrijving

Documentsoort
omschrijving
(Picklist in het
DBMS)

Documentsoort
code
DocDoctld
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Office

PDF
en
MSOffice

PDF

PDF
en
ACAD

PDF
en
gangb
aar
media
forma
at als
AVI,
WMF,
MP3,
MP4

PDF

PDF

00027

00003

Documenten koppelen aan
contract alleen als het
contractdocumenten zijn
zoals Vraagspecificatie
documenten, Bijlagen,
ContractCTRC Annexen. Regionale
documenten
richtlijnen (t.a.v. B&O)
worden mee gegeven in
Contracthet contract als Bijlage.
documenOverige richtlijnen worden
ten
elders ontsloten.
Dit zijn regionale
normen/richtlijnen. NENNorm/
normen en bijvoorbeeld
NOR
richtlijn
Machinerichtlijn hebben
M
(regionaal)
zijn te vinden bij de
beheerders van deze
normen/richtlijnen.
Hieronder worden
Nieuwsopgenomen uitgegane
Nieuws
PUBL
artikel
publicaties betreffende
uitvoering van het werk.

Format

Motivatie / uitleg
/ waarom

Type
Afk.

Documenttype
omschrijving

Documentsoort
omschrijving
(Picklist in het
DBMS)

Documentsoort
code
DocDoctld
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PDF

PDF

PDF
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Bijlage Governancemodel DAG

Het proces voor inname en uitgifte van areaalgegevens waarop het EDMS is
gebaseerd, is een deelproces van het DAG-proces. Een dergelijk proces heeft alleen
waarde als het ook geborgd is in de organisatie. Die borging vind je in het
governancemodel DAG. Hieronder tref je een opschalingslijn aan wanneer een
(deel)proces tot vragen, onduidelijkheden of problemen leidt. Beslissingen die op de
laagste niveaus tot consensus leiden hoeven niet voortdurend op hogere niveaus
formeel te worden afgetikt, zolang beslissingen maar duidelijk worden vastgelegd.
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Bijlage Afkortingen en definities

In deze bijlage staan de door RWS gebruikte afkortingen en applicatienamen kort
toegelicht. Ook vindt u een omschrijving van veelgebruikte definities binnen RWS.
Algemeen
BMS
DBMS
OG
OMS
ON
RWS
TDBS

Beheer Management Systeem
Database Management Systeem
Opdrachtgever in de zin van een (GWW-)contract
Onderhoud Management Systeem
Opdrachtnemer in de zin van een (GWW-)contract
Rijkswaterstaat
Technisch Document Beheer Systeem

Beheerapplicaties
ArcGIS
Applicatie van de firma ESRI, waarin geografische gegevens met
administratieve gegevens zijn gekoppeld
AutoCAD
Applicatie van Autodesk, bedoeld voor het ontwerpen van objecten,
zoals wegen, kunstwerken en gebouwen
BKN
BeheerKaart Nat, ook wel Kerngis-Nat genoemd (RWS)
DAG
Datamanagement Areaalgegevens GWW
DISK
Digitaal Inspectie Systeem Kunstwerken (RWS)
EAM
Enterprise Asset Management, OMS van de firma Infor
EDMS
Engineering Document Management Systeem
FUIST
Functioneel Inspectie SysTeem (RWS)
GIS
Geografisch Informatie Systeem
Kerngis
‘Kern’ wordt letterlijk het midden van de informatie bedoeld;
Geografisch Informatie Systeem (RWS)
Meridian
Technisch Document beheersysteem van de firma Meridian Systems
RUPS
Rijkswaterstaat Uniform Programmering Systeem (RWS)
SAP-PM
SAP Plant Maintenance, het Onderhoud Management Systeem van
de firma SAP
SAWA
Samenwerking Waterbeheerders
SLA
Service Level Agreement
Ultimo
Database Management Systeem van de firma Ultimo Software
Solutions
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Definities
Term

Omschrijving

Gegevens

Gegevens zijn waarnemingen en getallen die volgens vaste procedures
worden of zijn verzameld en die voor allerlei doeleinden kunnen worden
gebruikt. Het is rauwe data waaraan nog geen directe betekenis kan
worden gegeven.

Gegevensbehoefte

Wat aan gegevens in een softwareapplicatie ingevoerd en vastgelegd kan
worden, ofwel data, documenten of bestanden (ruwe data).

Informatie

Onder informatie verstaat men alles wat kennis of bepaaldheid toevoegt.
Informatie ontstaat door aan gegevens, voor de gebruiker, een betekenis
toe te kennen.

Informatiebehoefte Informatie die de gebruiker nodig heeft om zijn taak te kunnen uitvoeren
en die een informatiesysteem, proces of handeling hem moet leveren.
Meta-informatie

(Beschrijvende) informatie over gegevens. De kwaliteit en de
toepasbaarheid van gegevens wordt als ‘meta-informatie’ vastgelegd.
Gegevens worden verheft tot informatie wanneer er meta-informatie aan
wordt toegevoegd en de actor er iets mee kan doen in zijn of haar proces.

SLA

Een Service Level Agreement (SLA) is een afspraak over het leveren van
een bepaald resultaat met een afgesproken kwaliteitsniveau.

PIN

Prestatie Indicator (PIN) is een afgesproken doel voor de levering van een
bepaalde prestatie.

RAMSSHEEP

 Betrouwbaarheid (RAMSSHEEP-aspect: Reliability): de waarschijnlijkheid
dat de vereiste functie wordt uitgevoerd onder gegeven omstandigheden
gedurende een bepaald tijdsinterval.
 Beschikbaarheid (RAMSSHEEP-aspect: Availability): de
waarschijnlijkheid dat de vereiste functie op een gegeven willekeurig
moment kan worden uitgevoerd onder gegeven omstandigheden. Dit
komt overeen met de fractie van de tijd dat de vereiste functie kan
worden uitgevoerd onder gegeven omstandigheden.
 Onderhoudbaarheid (RAMSSHEEP-aspect: Maintainability): de
waarschijnlijkheid dat de werkzaamheden voor onderhoud mogelijk zijn
binnen de hiervoor vastgestelde tijden, onder gegeven omstandigheden
om de vereiste functie te kunnen (blijven) uitvoeren.
 Veiligheid (RAMSSHEEP-aspect: Safety): het vrij zijn van
onaanvaardbare risico’s in termen van letselschade aan mensen.
 Beveiliging (RAMSSHEEP-aspect: Security): de veiligheid van een
systeem met betrekking tot bewust onveilig menselijk handelen.
 Gezondheid (RAMSSHEEP-aspect: Health): welzijn in lichamelijk,
geestelijk en/of maatschappelijk opzicht.
 Omgeving & Milieu (RAMSSHEEP-aspect: Environment): inpassing in de
fysieke omgeving en beïnvloeding van de fysieke omgeving.
 Economie (RAMSSHEEP-aspect: Economics): het verband tussen kosten
en waarde.
 Politiek (RAMSSHEEP-aspect: Politics): politiek-bestuurlijke en
maatschappelijke aspecten.

Pagina 28 van 28

