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Technologie

Ruim 100 bezoekers telde de praktijkdag
Bespaar op Onderhoud van VMT en Food-
management op 14 november in Hilver-
sum. Hun functies varieerden van
manager tot storingsmonteur.
Gemeenschappelijk was hun betrokken-
heid bij onderhoud. Dat bleek uit een
actieve deelname aan de discussies en
het feit dat alle bezoekers bleven tot en
met de laatste lezing. De verhalen uit de
praktijk leidden veelal tot een blijk van
herkenning. De openheid over successen
en valkuilen werd door de bezoekers op
prijs gesteld.

Doen
Dr. ir. Reynold Chandansingh, consultant
Onderhoud, Beheer & Asset Manage-
ment bij CGE&Y, benoemt de kern van de
problematiek. “Traditioneel is onder-
houd vooral doen, doen, doen. De
nadruk ligt op de uitvoering. Oorzaken
zijn verouderde installaties, kortetermijn-
denken en de cultuur en vaardigheden
van de onderhoudsafdeling.”
Chandansingh pleit er voor om onder-
houd te zien in samenhang met renovatie
en nieuwbouw. “Vanuit het bedrijf als
geheel zijn het communicerende vaten.
Nieuwe apparatuur betekent minder
onderhoud.” Hij stimuleert bedrijven om
alle bedrijfsaspecten, dus ook onder-
houd, te beoordelen op hun belang van

waardecreatie. “Goed onderhoud ver-
groot de bedrijfszekerheid en beperkt de
faalkosten.”
De oplossing ligt volgens Chandansingh
in het toevoegen van denken, praten en
evalueren aan onderhoud. Volgens zijn
ervaring zijn veel bedrijven al begonnen
met registratie van productie-efficiëntie
en het verkleinen van de afstand tussen
onderhoud en productie. Verbeterpunten
zijn een meer systematische aanpak van
onderhoud en het leren van elkaar en van
anderen. “De monteur moet veranderen
van een autoriteit die storingen verhelpt
tot een adviseur die helpt om storingen
te voorkomen. Dat vraagt een cultuurver-
andering.”

Noodzaak
Drs. ir. Yolande Verbeek, manager Tech-
nologie, Engineering en Onderhoud van
Duyvis, beaamt het belang van een cul-
tuuromslag. “Wij zitten nu midden in een

veranderingsproces. Bij ons was de tech-
nische dienst (TD) een brandweer in con-
stante staat van paraatheid. We hadden
veel storingen en de TD en de productie
werkten strikt gescheiden. Een interim-
manager heeft toen alle heilige huisjes
omver geschopt. Na een collectieve weer-

stand werd de TD zich bewust van de
noodzaak om te veranderen.”
Het doel van Duyvis is om een groep
allround storingsmonteurs te hebben
met zowel elektrotechnische als mecha-
nische kennis. Zij worden verantwoorde-
lijk voor het oplossen van storingen. Bij
Duyvis is bewust niet gekozen voor inte-
gratie van TD en productie. Verbeek: “In
het verleden zijn zelfsturende teams
ingevoerd zonder dat daar begeleiding
aan is gegeven. Dat is uitgelopen op een
fiasco. Het woord zelfsturende teams kan
niet meer, al komen we nu wel weer dicht
bij dat model.” Om te zorgen dat de
technici zijn toegerust op hun nieuwe
taak wordt veel geïnvesteerd in scholing.
Verbeek: “Vooral de ‘softe’ kant krijgt
hierbij aandacht, het leren reflecteren op
je werk, het geven van feedback en het
ontvangen van feedback.”
Bij Duyvis valt Onderhoud samen met
Engineering en Technologie onder een

manager. Verbeek is blij met deze situ-
atie. “In deze integrale opzet worden
investeringen gekoppeld aan het onder-
houdsbudget. De directie ziet het ver-
band tussen onderhoud en re-enginee-
ring en kan een keuze maken.”

Overleggen verbetert de samenwerking tussen technische dienst en productie. 

‘Vooral de ‘softe’ kant krijgt aandacht bij scholing’

Hoe is de kwaliteit van het

onderhoud te verbeteren zon-

der de kosten te verhogen? Op

de praktijkdag van VMT en

Food Management gaven ver-

schillende bedrijven een kijkje

in hun onderhoudskeuken.

Iedereen had zijn eigen favo-

riete recept, maar over de

belangrijkste ingrediënten was

iedereen het eens: Denk na

over onderhoud en betrek

onderhoud bij de productie.

Denk na over onderhoud



vmt | 19 december 2003 | nr 26 35

Samen
Investeren in onderhoud zonder investe-
ringen is sinds enkele jaren de doelstel-
ling van Nestlé Bolsward. Jaap Haasjes,
factory engineer bij Nestlé in Bolsward,
heeft dit traject aangepakt samen met ir.
Willem Mathijssen, manager GTI con-
tractonderhoud. Haasjes licht toe:

“Nestlé wil zich concentreren op de kern-
taken. Om die reden hebben we het tech-
nisch optimalisatieproject samen met
een betrouwbare partner uitgevoerd.”
Alle logistieke schema’s van apparatuur
zijn geïnventariseerd om inzicht te krij-
gen in het technische proces. Het pro-
ductieproces van grondstof tot eindpro-
duct is vanuit de techniek in kaart
gebracht. Haasjes: “Je moet eerst weten
wat je doet voordat je het werk kunt aan-
sturen. Zo betekent bijvoorbeeld gepland
onderhoud van acht uur dat er een tus-
senvoorraad van acht uur moet zijn. We
hebben ook het overleg tussen productie
en onderhoud gestructureerd om beter
samen te kunnen werken.”
De resultaten spreken voor zich. Nestlé
voert nu op 13 zondagen onderhoud uit
in plaats van 40, de lijst met werkorders
is vastgesteld op basis van prioriteit, er is
minder geplande downtime en de opstart
na onderhoudsstops is verbeterd. Het
onderhoud is betrouwbaarder geworden
zonder extra kosten.
Over de rol van GTI is Haasjes helder:

“Vanuit hun expertise hebben ze meege-
dacht. Dat was niet altijd makkelijk. Wij
moesten leren om minder arrogant te
worden en open te staan voor nieuwe
ideeën.” Over de succesfactoren zijn
Haasjes en Mathijssen het eens: “Com-
mitment van beide organisaties, het opti-
maliseren van onderhoud in samenwer-

king met productie en logistiek, en voor-
al tijd nemen om te investeren en het
proces te begeleiden.”

Perfect Teams
Ing. Gerard Berendsen, manager poeder-
productie en techniek van Nutricia Cuijk,
legt uit hoe Perfect Teams werken: “We
gebruiken de capaciteiten van alle mede-
werkers. We koppelen denken en doen.
De focus ligt niet op vakspecifieke spe-
cialisatie maar op het bedrijfsresultaat.
Dankzij deze werkwijze, stapsgewijs
ingevoerd vanaf 1995, is Nutricia Cuijk in
economische zin een interessante pro-
ductielocatie voor Numico. Dit ondanks
het feit dat de loonkosten in Nederland
erg hoog zijn.”
Nutricia legt de verantwoordelijkheden
zo laag mogelijk in de organisatie. Ope-
rators hebben inzicht in de kosten. Via
een eenvoudige Excel-sheet per produc-
tielijn kunnen ze zelf berekenen welke
financiële consequenties hun beslissin-
gen hebben. Berendsen is trots: “De
absolute kosten voor onderhoud liggen

onder het niveau van 1995.”
Hij adviseert een integrale aanpak, waar-
bij onderhoud onderdeel is van het gehe-
le bedrijfsproces. Hij gelooft in continu
verbeteren. “Als je de aandacht perma-
nent richt op het verbeteren van het pro-
duct en het proces, is kostenreductie een
direct gevolg.”

Contract
Ook bij Heinz Hak Giessen is de laatste
jaren veel aandacht besteed aan samen-
werking tussen productie en onderhoud.
Teus den Uil, technical manager, geeft
het belang hiervan aan: “Hak is het hele
jaar door een campagnebedrijf. Sommi-
ge machines draaien maar twee tot drie
weken per jaar. In het verleden werd in
rusttijd alles uit elkaar gehaald, terwijl
tijdens de campagne kostte wat het kost
werd gedraaid. We werkten hard en
dachten dat we het goed deden, maar er
was geen structuur.”
Sinds 1996 wordt gewerkt aan de profes-
sionalisering van de TD op basis van twee
belangrijke uitgangspunten: de verant-
woordelijkheid voor de machine ligt bij
de gebruiker (de productie) en de TD is
verantwoordelijk voor het technische
beheer. Dit eigenaarschap is geformali-
seerd bij de ingebruikname van een lijn.
De TD levert de lijn draaiend op en loopt
alles na met productie. Vervolgens vindt
via ondertekening de formele overdracht
aan productie plaats. Het gevolg is dat de
TD goed werk aflevert en de productie
goed oplet bij de overdracht. Den Uil:
“Dit punt was heel belangrijk voor de cul-
tuurverandering.”

Resultaat
Investeren in onderhoud levert besparin-
gen op, zo werd duidelijk op deze prak-
tijkdag. Dagvoorzitter ir. René de Fielliet-
taz Goethart vatte de resultaten samen:
“U weet nu waar u staat ten opzichte van
uw collegabedrijven en wat belangrijk is
bij de verbetering van onderhoud. Het
gaat om een cultuuromslag, om samen-
werking in teams, om bewustzijn van de
productiekosten. Het gaat om samen
nadenken over onderhoud.”

Annemarie Barbier-Schenk

Adviseren is een belangrijke taak van de monteur nieuwe stijl.

‘Als je de aandacht permanent richt op het verbeteren van het
product en het proces, is kostenreductie een direct gevolg’
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