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Doel van Commissioning



Doel van Commissioning
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• Het Cx proces is een kwalitatief proces dat 
moet garanderen, met gedocumenteerd 
bewijs dat installatie en functionaliteit 
wordt geleverd zoals beoogd en 
ontworpen is.

• Het is niet bedoeld om de 
verantwoordelijkheid van de aannemer te 
verminderen.

• Het is niet bedoeld als vangnet voor het 
kwaliteitssysteem van de aannemer

• Commissioning wordt uitgevoerd om vast 
te leggen, valideren en te garanderen dat 
de ‘kwaliteit’ van de installaties voldoet 
aan de eisen die in het ontwerp zijn 
vastgelegd
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Installaties ondersteunen bedrijf kritische processen

Installaties en gebouw gebonden automatisering wordt complexer

Functionaliteit wordt complexer

Commissioning

Operational

Tactical

Strategic
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Gedocumenteerd aantonen dat de gerealiseerde functionaliteit voldoet 

aan de ontworpen gewenste functionaliteit 
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Commissioning definitie



Het ‘V’ - model
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Verificatie Validatie

PvE

Basis Ontwerp

Technisch ontwerp

Installatie

Unit test

Systeem testen

Acceptatie test



FAT

QA/QC

Start-up

SAT

IST

TOAT

FAT

IC

OC

Turn-over

Cx fases
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Wat is het verschil met wat we reeds doen
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Observaties

 Duidelijke testplanning met 

afhankelijkheden ontbreekt 

1 Kwaliteitssystemen focussen op 

fysieke kwaliteit installatie

2

3

4

Kwalitatieve

stap

 Duidelijke test strategieën ontbreekt

 Borging van kwaliteit functionaliteit 

is ondergeschoven aan punt 1
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Commissioning Proces
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Level 1: FAT / FWT 
Reductie van risico op faalkosten:

• Bestelfouten

• Productiefouten

• Interpretatiefouten

Level 2: QA/QC
Kwaliteit borging door Q system aannemer. Is het 

component goed geïnstalleerd en gereed om 

opgestart te worden
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Level 3: Start-up
• Eerste activering van componenten

• Individueel testen van onderdelen van een 

component inclusief GBS connectie.

Level 4: SAT
• Functioneel testen van een system
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Level 5: IST
• functioneel testen van combinatie van 

systemen

Level 6: TOAT
• Operationele functionele testen

• Seizoensgebonden testen



Vastlegging moet voldoen aan het ALCOA principe, wat staat voor

• Attributable (toe te schrijven aan) betekent te herleiden tot een uniek individu.

• Leglible (leesbaar) betekent leesbaar, traceerbare wijziging, permanent.

• Contemporaneous (gelijktijdig) betekent dat activiteiten worden vastgelegd op het moment dat ze 

plaatsvinden.

• Orgininal (origineel) betekent de eerste vastlegging van gegevens.

• Accurate (nauwkeurig) betekent dat het de feitelijke omstandigheden /gegevens / informatie weergeeft.

Cx gefaciliteerd door Good Documentation Practice



Cx / GDocP mishaps
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Onafhankelijke commissioning
Waarom?



Objectives
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Het Kobe Steel-schandaal is een nieuwe klap voor de Japanse 
industrie, waar de afgelopen tijd grote zorgen zijn ontstaan over 
kwaliteitscontroles en inspecties.

Zo moest Nissan onlangs 1,2 miljoen auto's terugroepen omdat 
ze gecontroleerd waren door ongekwalificeerde technici en 
bleek Mitsubishi Motors te hebben gesjoemeld met 
brandstoftesten.

Third party Commissioning
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Third party Commissioning

Tijdsdruk

is hoog

kostendruk

is hoog

Het nut van 

Cx

Wordt nog niet 

algemeen 

ingezien

Extra sturing  

en bewaking 

door CxA

Levert verbetering 

in proces en 

kwaliteit

Werkethos

is hoog waardoor 

in samenwerking 

met CxA een 

hogere kwaliteit 

wordt bereikt



If it is not documented, it did not happen
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Lessons Learned



Inzicht in 

meerwaarde

Is groeiende bij 

klanten

CxA heeft 

hetzelfde 

doel

Goed werkende 

installatie 

opleveren 

Q system 

opwaarderen 

Is noodzakelijk voor 

kwaliteit en  

operationele 

optimalisatie

Systematiek 

van testen
Vraagt inzicht in 

techniek en 

project uitvoering

Plannen van 

Cx activiteit

Het combineren van 

de 

uitvoeringplanning 

en de Cx planning is 

een uitdaging

Leren van onze uitdagingen en fouten!

Investering 

aan de 

voorkant

Resulteert in 

lagere kosten in 

totaal
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