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Machineveiligheid voor de waterwereld
Wij starten binnenkort!
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Welkom!

- Welkom bij het webinar: Machineveiligheid voor de waterwereld.

- Wij starten om 13:30.

- Er is een chatbox voor vragen!

- Digitale start/inloop. 
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I. Introductie: Regels & algemeen

- Dit is een teams live-event. 

- Microfoons en camera’s staan standaard uit bij dit soort events;

- Het is ook niet mogelijk deze te gebruiken.

- Belangrijke regels tijdens het webinar:

- Vragen kunnen gesteld worden via de chatbox;

- Aan het einde zal kort gelegenheid zijn om vragen te beantwoorden;

- Vragen die niet behandeld worden, komen wij per email op terug. 

- Deze presentatie wordt opgenomen zodat de presentatie achteraf teruggekeken kan worden.

- De slides zullen na de presentatie beschikbaar worden gemaakt op impakt-ib.nl
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II. Introductie: Voorstellen (1)

- Wie zijn wij? 

- Sander van Gameren: Host.

- Werkzaam als: Projectingenieur

- Werkgebieden: 

• Industriële automatisering binnen infrastructuur

• Machineveiligheid;

• EMC; 

• Electrical & system engineering;
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II. Introductie: Voorstellen (2)

- Wie zijn wij? 

- Edwin Buisman: Medepresentator.

- Werkzaam als: Safety consultant.

- Werkgebieden & Specialisaties:

• Begeleiding CE-markering;

• Veiligheidsconcepten en besturingen;

• Pragmatische aanpak van veiligheid en werkbaarheid;

• Infrastructuur en Industrie (o.a. bruggen, sluizen en gemalen); 

• Farmacie en voedingsmiddelenindustrie;

• Internationaal trainer CMSE® en CECE®;

• Ontwikkeling/doceren van diverse machineveiligheid gerelateerde trainingen.
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II. Introductie: Voorstellen (3)

- Wie zijn wij? 

- Erik Jansen: Spreker. 

- Werkzaam als: Senior adviseur Energie Water en Milieu.

˗ Werkgebieden en specialisaties:

• Meer dan 35 jaar ervaring als engineer, projectleider, programma-en-lijnmanager;

• Informatietechnologie en procesautomatisering in de:

- Watersector;

- Infrasector.

• Businessunit manager informatie technologie, verantwoordelijk voor: 

- Markt en acquisitie;

- Innovatie en productontwikkeling;

- Personeel+organisatie. 
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III. Waarom dit webinar?

- Wij zien in de praktijk in projecten waarbij wij betrokken zijn veel onduidelijkheden, onbekendheid en misverstanden 

over het onderwerp machineveiligheid. 
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IV. IMPAKT Ingenieursbureau
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V. Inhoud

1. Introductie: Erik Jansen.

2. Waarom machineveiligheid?

3. Machineveiligheidslandschap & verdieping

4. Digitale inspectie brug

5. Einde & vragen
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1. Introductie: Erik Jansen

- Machineveiligheid in de context van ontwikkelingen binnen waterschappen
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1. Beheermodel waterschappen
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Technische installaties

Waterketen, watersysteem, 
waterkeringen

projecten onderhoud
bedrijfs-
voering

beheer

Beleid en
strategie

Relevante ontwikkelingen:
• Asset management
• Vergaande automatisering, digitale transformatie
• Ver juridisering
• Veranderende wet- en regelgeving (3e en 4e trap)
• Samenwerking in de keten
• Vergrijzing
• ….
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1. Asset management

1. Risico management

a) Life cycle management, EOL

b) Veiligheid

I. Machine veiligheid

II. Functionele veiligheid, mens-machine interactie

III. Security (fysiek en cyber)

c) Data op orde

2. Financieel management

3. Prestatie management

4. Organisatie management: rollen, taken, verantwoordelijkheden, …….

5. Verandermanagement: cultuur, opleiding, …..
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1. Vergaande automatisering, digitale transformatie

1. Vergaande procesautomatisering, IoT, model based sturing, …

2. (Big) Data: dashboards, machine learning, datagedreven werken, …

3. Centrale Regie of Integrale Regie (waterketen, waterysteem, waterkeringen)
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1. Spreker Erik Jansen: Afsluiting
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IV. Introductie: Inhoud

1. Spreker: Erik Jansen.

2. Waarom machineveiligheid?

3. Machineveiligheidslandschap & verdieping

4. Digitale inspectie brug

5. Einde & vragen
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2.A Waarom machineveiligheid: Ketwich Verschuurbrug
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2.B Waarom machineveiligheid: Verplichtingen.

Verplichting werkgever:
- Risicobeoordeling
- Plan van aanpak
- Instructie en informatie
- Beleid

Verplichting fabrikant: 
- Beoordeling Essentiële veiligheids- en gezondheidseisen*;
- Technisch dossier samenstellen*;
- Gebruiksaanwijzing in taal van de gebruiker opstellen*;
- EG-verklaring van overeenstemming opstellen;
- CE-markering aanbrengen.

Europese Unie Richtlijnen

Sociale RichtlijnenProduct Richtlijnen

Machinerichtlijn
(2006/42/EG)

Arbeidsmiddelenrichtlijn
(2009/104/EG)

Warenwet Besluit Machines
Arbeidsomstandighedenwet

(ARBO WET)

Internationaal niveau  
Europa

Nationaal niveau  
Nederland

Ruim 700 
normen

Zorgplicht
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3.A Machineveiligheidslandschap & verdieping

Fabrikantschap

RI&E

Substantiële 
wijziging

Cybersecurity

Veilig beheer

CE-markeren
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3.B De CE-markering 

- Vraag: Wat is de CE-markering en wat moet ik doen om deze te verkrijgen?

- Antwoord: De CE-markering is het gevolg van een CE-markeringstraject. De fabrikant dient deze te leveren na 

oplevering van een installatie.

- Notitie 1: Het CE-markeringstraject is ingrijpend en omhelst veel aspecten van de (om)bouw van installaties.
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3.C Wanneer is er sprake van een substantiële wijziging?

Nieuw CE markeringstraject Voldoen aan Arbo wetgeving
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3.D Relatie CE-markering en substantiële wijziging

- Nieuw CE-markeringstraject. 

· Beoordeling Essentiële Eisen (risico beoordeling);

· Opstellen Technisch Dossier;

· Opstellen gebruikshandleiding;

· Opstellen Verklaring van Overeenstemming;

· Aanbrengen nieuwe CE-markering.

- Voldoen aan ARBO-wetgeving.

· Zorgen voor risico inventarisatie en evaluatie (Zorgplicht); 

· Zorgen voor beschikbaarheid technische documentatie;

· Zorgen voor gebruiksaanwijzing;

· Voldoen aan de stand der Techniek.

Arbeidsomstandighedenwet: 
Hoofdstuk 2. Arbeidsomstandighedenbeleid.
Arbobeleid, Artikel 3
De werkgever zorgt voor de veiligheid en gezondheid 
van de werknemers inzake alle met de arbeid 
verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is 
gericht op zo goed mogelijk arbeidsomstandigheden, 
waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en 
professionele dienstverlening, het volgende in acht 
neemt…
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3.E Cybersecurity en machineveiligheid
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4. Virtuele inspectie van een brug.
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5. Samengevat

1. CE-markeren betekent voldoen aan de stand der techniek;

2. Voldoen aan de stand der techniek vergt een integrale aanpak tussen wet en techniek;

3. Cybersecurity is een essentieel onderdeel van machineveiligheid;

4. Substantiële wijziging of niet, voldoen aan de wetgeving blijft van toepassing.
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Vragen?



27

Tot slot

- Bedankt voor jullie aandacht & aanwezigheid!

- Heeft u naderhand nog vragen, u kunt ons bereiken via:

- Telefoon: 0570 – 697200

- Email: info@impakt-ib.nl

- Slides zijn over een uur te downloaden op:

- https://impakt-ib.nl/trainingen/

mailto:info@impakt-ib.nl

