
Toelichting restpunten proces 
 
Introductie 
Het restpunten proces legt uit hoe wordt omgegaan met restpunten. Restpunten kunnen o.a. geconstateerd worden tijdens 
montage, onderhoudswerkzaamheden of tijdens het uitvoeren van testen. In het algemeen zullen restpunten moeten worden 
opgelost om er voor te zorgen dat de geïnstalleerde systemen juist (blijven) werken. 
 
CSS FLOW 
CSS is een afkorting voor Constatering en Storing Systeem ( RoadWorks ). RoadWorks is een database systeem waarin 
alle restpunten worden bijgehouden. Verschillende statusoverzichten gebruiken de informatie die afkomstig is uit dit 
systeem. Daarom is het zorg dat de informatie in dit systeem up to date wordt gehouden zodat het altijd de juiste informatie 
bevat. 
Het RoadWorks systeem is voor een beperkte groep personen toegankelijk. Hiervoor is gekozen om zo min mogelijk 
“vervuiling” te krijgen. Het systeem is te gebruiken door de persoon die deze constatering doet via: http://www.gadm.nl 
 
Registratie 
Nieuwe restpunten worden gemeld bij de restpuntencoördinator (------------) die deze registreert in RoadWorks. Bij het 
aanmelden van restpunten is de volgende informatie van belang. 
Lokatie:    Hoofd lokatie 
Deelinstallatie:   Op welke deelinstallatie heeft het restpunt betrekking? 
Probleem omschrijving:  Een zo duidelijk en volledig mogelijke omschrijving van het probleem. Denk bijvoorbeeld aan   
     identificatienummers van systemen (camera nummers, kastnummers etc.), stappen om het 

probleem te reproduceren, relevante omstandigheden etc.. Kortom alle informatie die nuttig kan 
zijn bij het oplossen van het restpunt. 

Ernst:     Maak een inschatting van de ernst van het restpunt. Restpunten die de veiligheid in gevaar 
brengen krijgen altijd Veiligheid als ernst. 

Prioriteit:            Maak een inschatting van de prioriteit; hoe snel moet met restpunt worden verholpen? (A =   
                                             hoogste prioriteit, C = laagste prioriteit). 
Eigenaar:   Wie wordt de eigenaar van het restpunt? Wie is er voor verantwoordelijk? Dit kan een persoon 

of bedrijf zijn. De eigenaar hoeft niet dezelfde persoon of hetzelfde bedrijf te zijn wat het restpunt 
daadwerkelijk gaat verhelpen. Dit kan eventueel worden gedelegeerd naar iemand anders. 

Geschatte inspanning:         Geef een inschatting van hoeveel tijd het kost om het restpunt te verhelpen. 
 
Personen die zelf toegang hebben tot RoadWorks kunnen zelf nieuwe restpunten registreren. Uiteraard dienen zij ook 
bovengenoemde informatie daarbij op te geven en de status van het restpunt als Nieuw te markeren. 
 
Evaluatie 
De evaluatie wordt gedaan om te bepalen of ernst, prioriteit en eigenaar juist zijn ingevuld en of het restpunt inderdaad een 
restpunt is of een wijziging of uitbreiding van functionaliteit. In dat geval kan het restpunt worden afgewezen. Nieuwe 
restpunten worden periodiek geëvalueerd in een bijeenkomst die wordt voorgezeten door de restpuntencoördinator (---------). 
Deze zorgt er ook voor dat de status van de nieuwe restpunten wordt bijgewerkt in RoadWorks. 
 
Plannen 
Afhankelijk van de ernst, prioriteit en geschatte inspanning wordt bepaalt of en wanneer het restpunt wordt opgelost. Tevens 
wordt nagegaan of er nog materialen besteld moeten worden en wanneer de oplossen kan plaatsvinden, rekening houdend 
met afsluitingen en andere geplande werkzaamheden. Restpunten die op een later tijdstip pas worden opgelost behouden 
de status geaccepteerd. Periodiek word gekeken of geaccepteerde restpunten alsnog ingepland moeten worden om ze op te 
lossen. De restpuntencoördinator is aanwezig bij het plannen en zorgt ervoor dat de status van de betreffende restpunten 
wordt aangepast in RoadWorks. 
 
Oplossen 
Het oplossen van restpunten gebeurt onder verantwoordelijkheid van de restpunt actiehouder. Deze kan een persoon of 
bedrijf aanwijzen om het restpunt op te lossen (delegeren, uitbesteden) of besluiten dit zelf (persoonlijk) te doen. Zodra het 
restpunt is opgelost moet het door de restpunt actiehouder gereed gemeld worden bij de restpuntencoördinator. Deze werkt 
de status van het restpunt bij in RoadWorks. Hierbij dient aangegeven te worden wat gedaan is om het restpunt op te 
lossen. 
 
Verifiëren 
Zodra het restpunt gereed is gemeld, moet er nog een verificatie plaatsvinden. Dit om de belanghebbenden ervan te 
overtuigen dat het restpunt correct en naar tevredenheid is opgelost. Als dit het geval is, wordt het restpunt gesloten. Zo niet 
dan moeten werkzaamheden voor het oplossen van het restpunt opnieuw worden gepland. 
 
Afsluiten 
De restpuntencoördinator wordt door de restpunt actiehouder op de hoogte geteld wanneer het restpunt succesvol is 
geverifieerd, zodat de status van het restpunt op gesloten kan worden gezet. 
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