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Voorwoord

'Onderhoudsbesturing op maat' is de titel van dit boek. Met degekozen titelisgetracht
duidelijk te maken dat debesturing als onderwerp centraal staat en niet het onderhoud
als zodanig. Niettemin komt de problematiek van het onderhoud in brede zin naar
voren. Met de keuze van de besturing als object van studie, is een onderwerp aan de
orde, dat een wijde betekenis heeft. De organisaties worden groter, de na te streven
wenselijkheden veelsoortiger en de omgeving ingewikkelder. Dit alles maakt dat de besturing in organisaties steeds moeilijker wordt.
In de meeste publikaties waarin de besturing ter sprake komt, wordt de nadruk gelegd
op de organisatiestructuur, de informatievoorziening of de kwaliteiten van de erbij betrokken mensen. Daarentegen legt de wijze van denken die in dit boek wordt beschreven de nadruk op de vereiste bestuurlijke resultaten en de besluitvormingsprocessen
die voor het bereiken van deze resultaten tot stand moeten komen. Van daaruit worden vereisten afgeleid voor o.a. de organisatiestructuur, de informatievoorziening en
de kwaliteiten van de bij de besturing betrokkenen.
Hiermede wordt getracht de onderlinge afstemming van de bestuurlijke resultaten, de
bestuurlijke processen, de bestuurlijke condities en ook de aard van de daarbij aan de
orde zijnde problematiek (in dit geval de onderhoudsproblematiek) te verbeteren.
In het hierna volgende wordt beschreven hoe deze wijze van denken is en wat de consequenties zijn van de hantering ervan. Wememoreren, dat deze door ons ontwikkelde
benadering van het besturen en organiseren een universeel karakter kent. Van daaruit
is kennis van dit boek voor ieder van belang die om enigerlei reden geïnteresseerd is in
mogelijke steun bij de realisering van de besturing in de alledaagse praktijk.
Moge de hiermede geïntroduceerde benaderingswijze van de besturing bijdragen tot
een verhoogde effectiviteit ervan en tot een verbetering van het arbeidsklimaat van degenen die, in welke rol dan ook, bij de besturing betrokken zijn.
prof. drs. A.A. Kampfraath

Ten geleide

In de loop derjaren kreeg door het stijgen van de loonkosten het onderhoud als arbeidsintensieve activiteit steeds meer aandacht. Onderzoeken en studies naarhetverminderen van onderhoud en onderhoudskosten kwamen hierdoor sterk indebelangstellingte staan.
Bij het onderzoek 'Besturing van het onderhoud' isdebesluitvorming overhet onderhoud tot onderzoeksobjekt gekozen.Dereden isdat het complexvanbesluitvormingsenbeheersprocessen — aangeduidalsdebesturing — een doorslaggevende invloed heeft
op het effect van het werk van de onderhoudsdienst. Des te meer isdit het gevalnu
technische diensten uitgroeien tot grote organisaties met eigen stafafdelingen. Bovendienneemt deverwevenheid met het produktiegebeuren nogsteedstoe.
Doelvanhet onderzoek waseenantwoord tegevenopdevraagwelkewijzevanbesturen de juiste is in een bepaalde situatie. Daarbij werd een systeem opgezet waarmee
een bedrijf zelf zijn onderhoudsgebeuren kan analyseren omdaarna zonodig bijstellingen te plegen indebesturing en/of deorganisatie ervan.Dit allesuiteraard omtot een
goede en effectief werkende onderhoudsdienst te komen die past in het systeemvan
detotale bedrijfsvoering.
Op advies van de Commissie Opvoering Produktiviteit van de Sociaal-Economische
Raad is doorhet Ministerievan Economische Zaken eensubsidieverleend voordeuitvoering van dit onderzoek. Daarnaast zijn er nog bijdragen ontvangen van de Landbouwhogeschool teWageningen envanNederlandse industriële bedrijven.
De in opdracht vandeCommissie OpvoeringProduktiviteit voordit project ingestelde
begeleidingscommissie heeft het onderzoek kritisch begeleid en de resultaten vanhet
onderzoek inhet genoemderapport vastgelegd gezien.
Gaarne spreek ik hierbij mijn erkentelijkheid uit voordegoede enprettige samenwerking en voor de inzet die zowel de leden van de begeleidingscommissie als deonderzoekersaldiejarenhebbenwillengevenomtot eengoed eindresultaat tekomen.Hopelijk zullen debereikteresultaten hun wegnaardepraktijk vinden.
B. deHeer,
voorzitter vande
begeleidingscommissie

Van de schrijver

Detitelvanditboek,'Onderhoudsbesturing opmaat' roept eenvraagop.Dezeis: 'Hoe
vind ik een wijze van besturen die in mijn situatie het beste past?' In de dagelijkse
praktijk stellen we die vraag misschien vaker dan weonsbewust zijn. Het onderhoud
blijkt zo'n gebied te zijn waardit nadrukkelijk speelt:
— als onderhoudschef vragen weonsafofdeplanningvanhet werk welgoedis,of de
werkvoorbereiding goed verloopt, of de informatievoorziening aanzijn doel beantwoordt;
— als produktiechef vragen we ons af of de onderhoudsbehoefte op dejuiste wijze
wordt vastgesteld, of de samenwerking tussen produktie-en onderhoudsafdelingen
goedgeregeldis;
— alsdirektielidvragenweonsaf of debeheersingvan deonderhoudskosten voldoende
is, of een onderhoudsbeleid nodigis,of deorganisatievanhet onderhoudsgebeuren
voldoendeis.
Het is niet eenvoudigopdergelijke vragen eenpasklaarantwoord tegeven.Intuïtie en
ervaringzijn dan debasiswaaropdebesturing wordt ingericht. Zelden wordt er fundamenteelover nagedacht.
Het gevolg is dat bestaande management- of besturingssystemen soms niet voldoen,
ook al heeft men dit niet direct indegaten.Allerleiproblemen indedagelijkse werkuitvoering èn in de persoonlijke sfeer kunnen hetgevolgzijn.Deoorzaken blijven onduidelijk ...
In 1970 werd het onderzoek gestart dat bekend is onder de naam 'Besturingvanhet
onderhoud'. In de eersteplaatswerd eenmodelvoordeonderhoudsbesturing afgeleid
uit het algemenebestuurlijke modelvanKampfraath [8]. Vervolgenswerd aan 150bedrijven in de periode 1974—1977 de vraag gesteld hoe hun onderhoudsbesturing en
onderhoudsbeleid was opgezet. Het resultaat iseenbeeld vande onderhoudsbesturing
in veel soorten bedrijven variërend van klein tot groot, van eenvoudig tot complex,
van weinigonderhoudsgevoelig tot zeer onderhoudsgevoelig.
De inhoud van dit boekwerk laat de bevindingen uit dit onderzoek zien. Het biedt
ook de mogelijkheid deeigen onderhoudsbesturing teanalyseren. Daartoegeeft deelI
van dit boekeeninzicht indebestuurlijke activiteiten dievanbelangzijnvoorhet onderhoud. Ook wordt ingegaan op factoren dieeenrolspelenbij dekeuzevandejuiste
wijze van besturen.Omdelezerdehelpende hand tebieden bij eenkritische beschouwing van de eigen onderhoudsbesturing is in deel IIeenvormvandoe-het-zelf onderzoek opgenomen. In relatief korte tijd (afhankelijk vanhetbedrijf 1 tot 5mandagen)
kan de eigen onderhoudsbesturing kwantitatief worden vastgelegd. Vervolgens isvergelijking van de eigen cijfers mogelijk met dievande 150onderzochte bedrijven, wier
gegevenszijn vermeld.

Zo wordt de mogelijkheid geopend zwakke plekken indeeigen onderhoudsbesturing
op te sporen. Zo wordt het ook mogelijk eenuitzicht te krijgen opverbeteringenvan
de huidige bestuurlijke aanpak die tot een gunstiger kosten/opbrengsten-verhouding
kunnen leiden.
Wij geloven dat de in dit boekwerk verzamelde gegevens, modellen en zelf-diagnosetechnieken enerzijds een bewustwordingsproces :sullenoproepen, anderzijds demogelijkheid zullen openen een duidelijk beleid aangiande de besturing en de organisatie
van het onderhoud tevoeren. Nietinhet minst daarom isdit boek ook aan tebevelen
voor anderen dan de onderhoudschef en produktiechef, die dagelijks met het onderhoud te maken hebben. Met name direktie en organisatieafdeling kunnen van het
gebodenemetvrucht gebruik maken.
Gaarne dank ik van hieruit al degenen die door hun medewerking dit boek mogelijk
maakten.
ir.W.J. Marcelis
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Hoofdstuk 1.Inleiding

1.1.Debesturingvanhet onderhoud
Kijkend naar het dagelijks gebeuren in en rond het onderhoud, stellen wevastdat
voortdurend allerlei beslissingen worden genomen. Door de leiding, indepersonen
van dechef technische dienst,dechef produktie,debedrijfsleider; door destafvande
technische dienst, in depersonen vandemedewerkers vanhet bedrijfsbureau envan
het technisch bureau; door deuitvoeringindepersonenvandemeewerkendevoorlieden en deuitvoerenden zelf. Metname ook door deuitvoerenden zelf. Zijbeslissen
mede over dete volgen werkmethode, of over het gebruik vanbepaalde onderdelen,
of over het uiteindelijk tijdstip vanuitvoeren vanhetwerk.Aldezebeslissingen tezamennoemen webesturingvanhetonderhoud.
Wat valt er zoal onder de term besturing van het onderhoud? Alswede dagelijkse
praktijk bezien,komen wetotdevolgendegreep:
— onderhoudsplanning: deplanningvan karweienindetijd, dewerkuitgifte;
— werkvoorbereiding encalculatie: het vaststellen vanwerkmethoden, hetreserveren
van onderdelen enmaterialen,hetberekenen vandetijdsduurvaneenkarwei;
— voortgangscontrole: het bijhouden van de voortgang van het werk enhet nemen
vanbijsturende maatregelen;
— tijdsbestedingscontrole: het vaststellen enanalyseren vandetijdsbesteding aande
karweien,waaruit weertijdbesparende maatregelen worden afgeleid;
— materialen- en onderdelenbeheer: hetvaststellen vandebenodigde materialen-en
onderdelenvoorraad, het vaststellen vanbestelseries, het doenvan bestellingen;
— personeelsbeheer: het opstellen vaneisen aanhetbenodigde onderhoudspersoneel,
het beoordelen vandit personeel, het opleiden vanpersoneel,depromotie-encarrièreplanning;
— capaciteitsplanning: hetbepalen vandehoeveelheid uittebesteden werk;
— definanciëleplanning: hetvaststellen vanbudgetten voor dekosten endeinvesteringen;
— bepalenvandeonderhoudsbehoefte: het vaststellen vandehoeveelheid preventief
onderhoud, hetvaststellen vandeinspectie-frequentie enhetuitvoerenvaninspecties;
— behandeling vandeonderhoudsaspecten bijdeaanschafenvervangingvan produktiemiddelen: de bepaling van hetvervangingstijdstip, vervanging vandelen vande
produktiemiddelen (modificaties), dekeuzevannieuwemachines.
En zo zouden nogdiversebestuurlijke activiteiten aandezereekskunnen worden toegevoegd. Een algemene formulering geeft dedefinitie vanbesturen (conform hetalgemenebestuurlijke modelvan Kampfraath [8]):
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— 'Besturen is het initiëren, richten en beheersen van die activiteiten, die nodig zijn
om een bepaald doel te bereiken.'
En hier is dat het doel 'onderhoud', dat we kunnen omschrijven als:
— 'Duurzame produktiemiddelen, waarover wordt beschikt, in de toestand houden of
weer in de toestand brengen, die voor de vervulling van hun functie nodig wordt geacht.'
Met bovengenoemde activiteiten zijn allerlei personen en afdelingen in het bedrijf dagelijks bezig, zoals directie, produktie-afdeling, technische dienst, inkoop, personeelsfunctionarissen en constructie-afdelingen.
Duidelijk is dat een goede aanpak van deze activiteiten bepalend isvoor het uiteindelijke effect van het onderhoud en de daarmee samenhangende kosten. Het zijn onze
ideeën enbevindingen,neergelegd inditboek,enhet zijn uw aandacht en zelf-diagnose,
die in uw voordeel zullen werken. Daarom het onderzoek naar de onderhoudsbesturing, daarom dit boek.

1.2. De wijze van besturen
Typerend voor de gesprekken die over onderhoud gaan zijn uitspraken, die liggen in
de sfeer van:
— 'ons onderhoud is nou eenmaal anders',
— Vergeet niet, dat wij hier andere machines hebben' en
— 'ja maar, een meubelfabriek is niet met een chemische fabriek te vergelijken.'
In deze uitspraken zit een kern van waarheid. Natuurlijk ishet zo dat men in een chemische fabriek meer aan preventief onderhoud zal doen dan in een meubelfabriek. Dit
alleen al om veiligheidsredenen. En een bedrijf dat in zijn directe omgeving veel toeleveranciers heeft, zal eerder een kleine technische dienst hebben dan een bedrijf dat
geen man van buiten kan krijgen. Zo zullen machines met hoge stilstandkosten een
hogere onderdelenvoorraad vereisen dan machines met een gering produktieverlies bij
stilstand. Revisiesbetekenen inhet ene bedrijf een volledige stilstand van alle machines
voorenigeweken,inhet andere bedrijf merk je het nauwelijks, omdat men kleine units
na elkaar uit de produktie haalt.
Het voorgaande illustreert dat beslissingen mei: betrekking tot het onderhoud nogal
eens verschillend kunnen uitvallen. Duizend en één mogelijkheden zijn denkbaar, afhankelijk van de situatie waarin men verkeert. Vergelijken we met andere bedrijven,
dan zijn we het snel eens: er zijn wel enorme verschillen.
Overigens is dit geen reden gebleken om aan h(;t onderhoud niets te doen. Voortdurend worden onderzoeken gedaan die pogen op allerlei vragen met betrekking tot het
onderhoud een antwoord te vinden. Een paar voorbeelden:
— onderzoek naar standtijden van onderdelen, zodat het mogelijk is preventief onderhoud af te spreken;
— onderzoek naar minimum voorraadhoogtes van materialen en reservedelen;
— voorspelling van het slijtagegedrag van onderdelen, zodat op grond van inspecties
kan worden ingegrepen;
— kengetallenonderzoek ter bepaling van een verantwoord kostenniveau;
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— uitwisseling van gegevens uit multimomentopnamen ter bepaling van een verantwoorde urenbesteding;
— analyses naar de redenen voor onderhoud (werkaanbodstudie [4]*).
Men probeert aldushet meest passenderecept te vinden voor het onderhoud. Op grond
van een afweging van allerlei factoren als kosten van produktieverlies, magazijnkosten,
produktievoortgang, beschikbare mankracht en hulpapparatuur tracht men aan te
geven wat de beste beslissing is die kan worden genomen. Vele onderhoudsfunctionarissen tonen hun behoefte aan resultaten uit dergelijk onderzoek met uitspraken als:
— 'vertel mij nou maar hoeveel preventief onderhoud ik moet doen, dan zorg ik wel
dat het wordt uitgevoerd';
— 'geef maar aan hoeveel van welke onderdelen ik in voorraad moet houden, zodat ik
weet wanneer ik optimaal werk.'
Het probleem is echter dat hierover in zo weinig gevallen exacte uitspraken zijn te
doen. Er zijn weinig algemeen bruikbare recepten. Zeker daar waar de omstandigheden
of de eisen aan het produkt en de produktie-apparatuur regelmatig veranderen, geeft
dit problemen. De vraag die opkomt is dan op welke wijze de onderhoudsfunctionaris
die er zo niet uitkomt, kan worden geholpen.
Wij menen, dat het aangrijpingspunt hier ligt in het besluitvormingsproces zelf, in de
wijze waarop de besluiten tot stand komen.
Anders gezegd: niet in eerste instantie kijken naar het wat van de besturing (wat moet
worden besloten), maar kijken naar het hoe van de besturing (welke wijze van besturen de beste is).
Een voorbeeld: een chef technische dienst van eenmiddelgroot voedingsmiddelenbedrijf vroegof
eenpercentageuitbesteedwerkvan50procentwelverantwoordwas.
Nuhad hem vanuit de ervaring in de praktijk verteld kunnen worden dat het aan dehoge kantis,
maar hij kan daar moeilijk de conclusie aan verbinden dat hij direct minder moet uitbesteden.De
volgendevragenkwamentoenaandeorde:
- zijnpiekbelastingen inde werkhoeveelheidvastgelegd?;
- zijn de kosten vanhet aantrekken van eigen specialistische kennis (op lange termijn)vergeleken
metdekostenvanhetinhurenvandezekennis?;
- isrekening gehouden met demogelijkheid vantoeleverancierteverandereni.vsa. eentegrote afhankelijkheid?;
- isvandepotentiëletoeleveranciersdevakbekwaamheid enbetrouwbaarheidnagegaan?;
- zijndekostenvanhetuitbestedenvergelekenmetdeeigenbesparingen?;
- is nagegaan in hoeverre communicatieproblemen kunnen ontstaan bij de overdracht van deopdracht ofvaninformatie overdemachine,enz.?
Hijkonopaldezevrageneenpositief antwoord geven.Duskondenwijhemzeggendathijdanwaarschijnlijk hetjuiste uitbestedingsniveauhadgevondenmetdie50procent,tenminstevoorzijnspecifieke geval.

Wat is dus de achterliggende gedachtengang? Op het moment dat we ervan uit kunnen
gaan dat alle relevante invloedsfactoren zijn bekeken en op dejuiste wijze zijn afgewogen, kunnen we stellen dat hoogstwaarschijnlijk het juiste besluit is genomen. Als de
betreffende man tenminste kan rekenen en zijn informatie redelijk betrouwbaar is.
*Detussen [ ] geplaatstecijfers verwijzen naardeliteratuurlijst oppag. 223.
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Kijken naar dewijze vanbesturen geeft eenprettig houvast. Waarom?
— Omdat de wijze van besturen niet telkens verandert alsde situatie iets verandert;
— Omdat de wijze vanbesturen veel minder afhaikelijk wordt vandeaard vanhetbedrijf, bijvoorbeeld chemisch of grafisch;
— Omdat, indien de wijze vanbesturen goed is,we ervan uit kunnen gaan dat dejuiste
beslissing wordt genomen.
Dit geeft ons de mogelijkheid te delegeren zondîr direct het gevoel te krijgen datwe
zelf geen enkele invloed meer hebben. Invloed wordt in zo'n geval uitgeoefend door
het aangeven van de wijze van besturen (procedures e.d.), niet door het nemen van
definitieve beslissingen zelf.

1.3. Debedoeling vanhet onderzoek
Nu kunnen we gevoeglijk aannemen dat de wijzî van besturen niet bij alle bedrijven
hetzelfde zal zijn. Immers, een klein bedrijf mei slechts enkele mensen in de technische dienst zal een ander systeem van plannen en werkvoorbereiden hebben daneen
groot bedrijf met 100 man in de technische die:ist. Ook zal dit kleine bedrijf opeen
andere manier dan het grote bedrijf omgaan met het vraagstuk van de capaciteit van
de technische dienst, methet vraagstuk vanhet uitbesteden, methetvraagstuk vande
materialen- en onderdelenvoorziening, enz.
Een voorbeeld: Aandechefvaneentechnischedienstmetdriemanpersoneelwerdgevraagdhoe de
werkvoorbereiding wasgeregeld.Zijnantwoordluidde: 'Kijk,mijnmensenwerkenaljareninditbedrijf en kennen elkaar goed.Ikbekijk zelfofermateriabnmoetenwordenaangeschaft voorbepaalde karweien enoferspecialegereedschappennodigzijn,zodat zenietopeen gegevenmomentvoor
niets zitten tewachten.Verder coördineren zeonderlinghunwerkzaamheden ensprekenzein onderlingoverlegdewerkuitvoering af.'
De chef van een technische dienst met 120man antwoordde: 'Dewerkvoorbereiding isondergebracht ineenspecialeafdeling,waarookdeplanningvar hetwerkwordtverzorgd.Hierwordenmaterialen uitgetrokken engereserveerd viastuklijsten.Vanuitdeuitgebreidedocumentatie dieonsvia
ons normensysteem terbeschikking staat wordt eenwerkmethode bepaald, diegegevendeomstandigheden totdebeste resultaten zalleiden. Indien erbehoefte aanis,worden tekeningen gemaakt
door deconstructie-afdeling enwordenspecialegereedschappenvoorgeschreven.Ditalleswordtmet
behulp van een opdrachtformulier administratief verwerkt. Opdeze wijze komen webijna nooit
voor toevalligheden te staan,watjejeinzo'ngrote afdeling ookmoeilijk kuntpermitteren.Ik kan
welzeggendatzo'n60procentvanonswerkopdezemanierwordt afgehandeld.'
Soortgelijke voorbeelden kunnen we aanhalen alshet gaat ommateriaalbeheer, personeelsbeheer, uitbesteden en bepaling vandehoeveelheid preventief onderhoud. Inbedrijven bijvoorbeeld waar deonderhoudsgevoeligheid vanhet produktieproces hoogis
in verband met strenge levertijd of veiligheids-enmilieu-eisen zalhetbepalen vanhet
juiste preventieve onderhoud meer aandacht krijgen dan inbedrijven waar het weinig
uitmaakt of er onverwachte storingen optreden.
Al met al is duidelijk dat de wijze vanbesturen vanhet onderhoud vele verschijningsvormen heeft.
Maar welke wijze van besturen isnu debeste in eenbepaalde situatie? Isinhet kleine
bedrijf eenrelatief eenvoudige aanpak voldoende;,in eengroot bedrijf zaldezelfde aanpak niet voldoen. En zo zullen de geavanceerde systemen die ingrote bedrijven wor18

den toegepast in een klein bedrijf wat al te veel vanhet goedezijn. Decentralevraag
die wij ons hierop stelden en opdebeantwoording waarvan het onderzoek zichricht,
isdan ook
— 'Welke factoren zijn bepalend voor de keuze vandewijzevanbesturen vanhet onderhoud enishet mogelijk, afhankelijk vandeze factoren, dejuiste wijzevanbesturen aan tegeven?'
Het onderzoek richt zich als het ware op het vinden vandejuistemaatvoorde wijze
van besturen in een specifieke praktische situatie.Het centralereferentiekader daarbij
isdeplaatsvandeonderhoudsbesturing ten opzichtevandebedrijfssituatie,hetonderhoudsbeleid endekosten enopbrengstenvanhet onderhoud (figuur 1.1).
bedrijfssituatie
1

'' 4

•'

besturing
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onderhoud

<

2

onderhoudsbeleid

'

1,5

kosten en opbrengsten
van het onderhoud

Figuur 1.1. De plaats van de onderhoudsbesturing ten opzichte van de bedrijfssituatie, het onderhoudsbeleidendekostenenopbrengstenvanhetonderhoud
Hiermee zijn ook debegrenzingenvan dit onderzoek aan tegeven.Hetonderzoeknaar
de besturing van het onderhoud gaat uit van een gegeven bedrijfssituatie. Daarmee
wordt bedoeld dat alseengegevenworden beschouwd:
— het produktieproces: de wijze waarop de produktie is georganiseerd (de opstelling
van machines en gebouwen, een proces- of batchgewijze produktie, één grote of
meerderekleineproduktielijnen), enhet aantal produktieprocessen;
— de machines en gebouwen: de soort machinesengebouwen,destaat waarinzeverkeren,deleeftijd ervan,het aantalmachinesengebouwen;
— de markt: eisen met betrekking tot levertijd, kwaliteit en prijs,een stabieleofveranderende markt,deomvangvandemarkt;
— het produktiepersoneel: vaardigheid en ervaring van het produktiepersoneel, technischekennis,kwaliteit vandebediening envande produktie-apparatuur;
— het werkaanbod: uit het functioneren vandeapparatuur endegebouwenvloeit een
bepaald werkaanbod aan onderhoudswerk voort.
Het onderzoek gaat niet in op de vraag wat dejuiste samenstelling van hetmachinepark is, welke eisen moeten worden gesteld aan het bedienend personeel, enz.Wel
wordt ingegaan op de vraag of in verschillende bedrijfssituaties dewijzevanbesturen
verschillend is. En vervolgens opdevraagwelkekenmerken vandebedrijfssituatie bepalend zijn voor eenjuiste afstemming vandebesturingvanhet onderhoud opdiebedrijfssituatie (ziepijl 1 infiguur 1.1).
Het onderzoek gaat ook uit van een gegeven onderhoudsbeleid. Het onderzoek gaat
niet in op de vraag wat eenjuist onderhoudsbeleid is,welhoudt het rekeningmet het
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gegeven beleid voorzover dit invloed uitoefent op de besturing van het onderhoud
(pijl 2 in figuur 1.1).
De kosten en opbrengsten van het onderhoud (zowel in de materiële alsin de immateriële sfeer) worden bezien voorzover zij van belang zijn voor de besturing. Dit houdt
in dat het niet in eerste instantie de bedoeling i:;vast te leggen wat een juist kostenniveau is, of een juist opbrengstenniveau (bijvoorbeeld: hoeveel produktieverlies is
acceptabel?). Wel wordt bezien in hoeverre een |;oede of slechte besturing van het onderhoud leidt tot een gunstige of ongunstige kosten/opbrengsten-verhouding (pijl 3 in
figuur 1.1).
Al evenmin wordt expliciet ingegaan op de vraag welk onderhoudsbeleid in welke bedrijfssituatie voorkomt of voor zou moeten komen (pijl 4), of de vraag in hoeverre het
onderhoudsbeleid, zoals dat wordt gevoerd, tot <:engunstige of ongunstige kosten/opbrengsten-verhouding aanleiding geeft (pijl 5).

1.4. De belangrijkste uitkomsten vanhet onderzcek
De voornaamste bevindingen uit het onderzoek zijn:
1. Er blijkt verband te bestaan tussen een aantil kenmerken van de bedrijfssituatie,
het onderhoudsbeleid, de wijze van besturen en de kosten en opbrengsten van het onderhoud.
De conclusie is dat, indien de wijze van besturen goed is afgestemd op de specifieke
bedrijfssituatie en het onderhoudsbeleid, dit hoogstwaarschijnlijk leidt tot lagere kosten en/of hogere opbrengsten van het onderhoud.
Hiermee hebben we een aangrijpingspunt om de kosten en opbrengsten van het onderhoud te beïnvloeden middels eenjuiste keuze van de wijze van besturen.
2. Het ismogelijk gebleken het onder 1genoemde verband te kwantificeren. Daarmee
is het aangrijpingspunt hanteerbaar geworden voor het kiezen van een specifieke wijze
van besturen voor een specifieke situatie.
Een eerste inzicht uit het onderzoek isin dit veiband de constatering dat de besturing
van het onderhoud niet aan een bedrijfstak gebonden is. Dat houdt in dat de wijze
waarop de onderhoudsplanning, de werkvoorbereiding, de capaciteitsplanning, het
materialenbeheer e.d. geschieden, niet afhangt van de vraagofbijvoorbeeld chemische,
grafische of elektrotechnische produkten wordenvoortgebracht.Dus kunnen bedrijven
in verschillende bedrijfstakken wel degelijk onderling vergelijkbaar worden geacht.
3. Het verband tussen de onderhoudsbesturing, de bedrijfssituatie, het onderhoudsbeleid en de kosten en opbrengsten was te differentiëren naar een zestal bestuurlijke
aandachtsvelden. Deze aandachtsvelden zijn aangeduid met
— capaciteit produktiepotentieel;
— beschikbaarheid produktiepotentieel;
— capaciteit onderhoudspotentieel;
— beschikbaarheid onderhoudspotentieel;
— functioneren onderhoudspotentieel;
—onderhoudswerkstroom.
Aldus werd het mogelijk voor elk van deze velden een specifieke wijze van besturen
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gefundeerd te kiezen. Dat deze keuze in de praktijk soms weinig bewust wordt gemaakt, blijkt eveneens uit het onderzoek. Zo constateren we bijvoorbeeld dat, wanneer we uitgaan van kleine technische diensten, devoortgangscontrole ophet verloop
van de onderhoudsuitvoering meer aandacht krijgt naarmate de technische dienst in
aantal medewerkers groeit. Een toename van aandacht voor de uitvoeringsplanning
verloopt echter parallel met de toename van de hoeveelheid preventief onderhoud.
Daardoor korthet voorkomen dat ineen watgrotere technische dienst met weinigpreventief onderhoud uitgebreid de voortgang werd gecontroleerd, terwijl door het ontbreken van enige vorm van planning maatregelen tot bijsturing vandevoortgangwelhaast onmogelijk waren.
De differentiatie van de zes aandachtsvelden liet ook zien dat vele bedrijven zwakke
plekken inhun wijzevanbesturen vertonen.Deenekeerlaat dewerkvoorbereiding en
de beheersing van de tijdsbesteding te wensen over, de andere keer is dat het onderdelenbeheer. Ook zijn er veelbedrijven waar de bepalingvande onderhoudsbehoefte
nauwelijks enige aandacht krijgt. Enzozijn meerdere zwakkeplekken tenoemen.
4. Per aandachtsveld van de onderhoudsbesturing was het bovendien mogelijk de
wijze van besturen te ontleden naar enerzijds de wijze waarop de besturing verloopt
(het proces) en anderzijds de bestuurlijke toerusting ten dienste van de besluitvorming (de condities). Dit is in zoverre belangrijk, dat meninhet algemeenmiddels
veranderingen in de condities zal trachten het besluitvormingsproces te beïnvloeden.
Hier kan worden gedacht aan maatregelen ophet gebied vanpersoneel enorganisatie,
maar ook aan maatregelen op het gebiedvandeinformatievoorziening endebestuurlijke systemen.
Het onderzoek levert indicaties op voor de keuze van het besturend proces en de
keuze van de condities per aandachtsveld. Dat het zinvol is onderscheid te maken
tussen het proces van besturen enerzijds en de condities anderzijds,blijkt uit het feit
dat in een aantalgevallen eenuitgebreide bestuurlijke toerustingaanwezigwaszonder
dat uit het proces bleek dat daarvan openigerleiwijzegebruik werdgemaakt.Anderzijdsvoltrok zichin eenaantalgevallenhet proces opeenhoogpeilen ontbrak detoerusting ommet dat hogepeiljuistebeslissingen te krijgen.
Bij het zoeken naar houvast voor de keuze van dejuiste wijze van besturen kwamen
we tot de wellicht belangrijkste conclusie uit het onderzoek, nl. dat wel aangegeven
kan worden welke bestuurlijke activiteiten voor het onderhoud moeten worden verricht, maar dat het niet mogelijk is één ideale manier te beschrijven waarop dat zou
moeten gebeuren. Toch is de wijd verbreide mening, dat men het maar slecht doet,
waarbij mendan denkt aanallegeavanceerdemethoden en technieken diebekend zijn
en die menzelf niet toepast.Het onderzoek leert dat velevandezemethoden entechnieken slechts in een beperkt aantal gevallen zinvol zijn.Welkewijzevanbesturen de
juiste is,hangt afvandespecifieke bedrijfssituatie envanhet beleid datmen heeft.
Anders gezegd, het gaat er niet om de meest perfecte wijze van besturen te vinden,
maardemeest passende!
5. De belangrijkste nevenuitkomst uit het onderzoek is de beschikbaarheid van een
diagnosemiddel. Ten behoeve van het onderzoek is een techniek gehanteerd die de
wijze van besturen kwantitatief vastlegt. Deze techniek wordt inditrapportbeschreven.Hierdoorishetvooreenindividueelbedrijf mogelijk zijn eigenwijzevanbesturen
te inventariseren en te beoordelen. Aldus kunnen zwakkeplekken indewijzevanbe21

sturen worden opgespoord. Hieraan kunnen we het beeld toevoegen van de ketting,
waarvan de sterkte bepaald wordt door de zwakite schakel. Elke schakel kunnen we
ons voorstellen als een groep bij elkaar behorenc.e bestuurlijke activiteiten (een schakel is dan bijvoorbeeld de uitvoeringsplanning, de werkuitgifte en de voortgangscontrole). De diagnose is erop gericht de relatieve slerkte van elk van de schakels vast te
stellen en daarmee de sterkte van de gehele ketting. De hantering van dit diagnosemiddel komt in deel II aan de orde. We wijzen er met nadruk op dat het onderzoek
geen direct houvast biedt voor de keuze van concrete oplossingen bijvoorbeeld een bepaald planning- of normstellingsysteem. Dit is een stukje maatwerk dat een bedrijf
zelf moet leveren. Immers, daarbij spelen allerlei specifieke omstandigheden in het bedrijf een belangrijke rol. Het onderzoek biedt op zijn hoogst de mogelijkheid tot het
genereren van een aantal typen oplossingen, die in aanmerking komen.
Zo is er een bedrijf dat op grond van de resultaten van het onderzoek besloot meer aandacht te
schenken aande werkvoorbereidingsfunctie. Het onderzaek gafaandehuidigeaanpakvandewerkvoorbereiding een zeerlagewaardering inverhouding tot de restvandeonderhoudsbesturing.Hoewel men zelf ook alwelhet gevoelhad dat aandewerkvoorbereidingietsmeergedaanzoumoeten
worden, gaf het resultaat vanhetonderzoekdedoorslagenbeslootmeno.a.tothetaantrekkenvan
eenwerkvoorbereider.
Bij een anderbedrijf kwamen wetot de conclusie dat derelatiefgeringeaandachtvoordebepaling
van dejuiste onderhoudsbehoefte met name te wijten vas aan de gebrekkige samenwerkingtussen
produktie- en onderhoudsafdeling. Men ziet dat hier een diagnose is gesteld, de oplossingvoorde
kwaalmoetmenookhierzelfvaststellen.
Een derde voorbeeld geeft het bedrijf waaropgrondvanhet onderzoekwerdgeconstateerd dataan
het onderdelen- en materiaalbeheer relatief ergveel aandacht werd besteed. Zelf suggereerdemen
daarbij dat dit waarschijnlijk kwam door het persoonlijk enthousiasme van de magazijnmeester in
kwestie.Overigens isdan de keuze aan het bedrijf of h;t hier iets aanwil doen enofdemogelijke
kostenbesparingopweegttegendemogelijkebezwarenir depersoonlijke sfeer.
1.5. De opzet vanhet boek
De te behandelen materie is in twee delen gepresenteerd. Bovendien vormen de verschillende hoofdstukken telkens een afzonderlijk leesbaar geheel. Eén en ander maakt
het mogelijk dit boekwerk gericht te lezen.
Deel I is gericht op beleidsfunctionarissen. De centrale vraag is hier, welke factoren
bepalend zijn voor de keuze van dejuiste wijze van besturen. Daartoe wordt in hoofdstuk 2 een model van de onderhoudsbesturing gepresenteerd. In hoofdstuk 3 wordt
op de bevindingen uit het onderzoek ingegaan. Behalve voor de leiding van produktieen onderhoudsafdeling is hoofdstuk 4 met narre van belang voor functionarissen op
directieniveau. In dit hoofdstuk worden functie: en inhoud van het onderhoudsbeleid
belicht in relatie tot de besturing van het onderhoud.
Deel II is gericht op leidinggevende en staffunctionarissen in onderhouds- en produktie-afdelingen. In de hoofdstukken 5 t/m 10 worden een zestal bestuurlijke aandachtsvelden in detail behandeld. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden tot:
1.diagnose van de eigen situatie: door systematisch nagaan hoe de eigen wijze van besturen is, middels het invullen van vragen over de diverse onderwerpen. Met behulp
van de antwoorden wordt de wijze van besturen kwantitatief ingeschaald;
2. toetsing aan andere bedrijven: door systematisch vergelijken van de eigen wijze van
besturen met die van anderen, over wie in dit rapport en de reeds eerder verschenen
tussenrapporten over dit onderzoek, cijfermateriaal wordt verstrekt. Daarbij wor22

denindicatiesgegevenvoor degewenste wijzevanbesturen indespecifieke bedrijfssituatie.
De benodigde tijdsduur voordiagnose entoetsing wordt geschat opgemiddeld 3mandagen. Variaties van 1tot 5 mandagen zijn denkbaar, afhankelijk vandeomvangvan
het bedrijf enhet aantalteraadplegen personen.
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Deel I

De opzet van de onderhoudsbesturing

Hoofdstuk 2. Besturing van het
onderhoud: een modelmatige
benadering
2.1. Het onderhoudsgebeuren
De afdeling inhetbedrijf diehet meest met het onderhoud temaken heeft, isdetechnische dienst. De technische dienst isechterniet deenigeafdeling diezichmet onderhoud bezig houdt. Deproduktie-afdeling speelt eenbelangrijke rolinhet onderhoudsgebeuren. In veel gevallen is uiteindelijk de produktie-afdeling verantwoordelijk voor
het onderhoud. Op zijn minst zal de produktie-afdeling betrokken zijn bijhet opstellen van onderhoudsprogramma's, bijvoorbeeld voor de uitvoering van revisies. Ook
zijn er produktie-afdelingen die een of meer eigen diensten hebben voor het onderhoud, naast de centrale technische dienst. Naastdeproduktie-afdeling zien weeen afdeling inkoop, die betrokken kan zijn bij deinkoopvantechnische materialen enonderdelen. Een betrokkenheid die zich met name ook zal richten op het gezamenlijk
bepalenvanvoorraadhoogtesenbestelgroottes.Verderiserdande constructie-afdeling,
die zich bezighoudt met het ontwerpen van nieuwe produktie-apparatuur en gebouwen. Juist in het ontwerp zijn er mogelijkheden om het onderhoud gunstig te beïnvloeden. Aansluitend hierop kanmen stellen dat deleveranciersvan produktie-apparatuur envanonderhoudsdiensten betrokken zijn bijhet onderhoudsgebeuren ineenbedrijf.
Dan is er de afdeling personeelszaken, diezijn bemoeienisheeft met demensen diein
het onderhoud werkzaam zijn, met hun beloning,hun promotie,hun taak, hun werktijden-envakantieregeling enzovoorts.
Alle voorbereidende, uitvoerende en controlerende werkzaamheden van aldeze afdelingen of personen tezamen kunnen we zien alseenonderhoudsproces, dat zichinde
loop van detijd voltrekt. Eenprocesdat alsresultaat onderhoud (of andersgezegdgerepareerde machines, of beschikbaarheid vanmachinesofgereedgekomenonderhoudskarweien) kent, een resultaat dat tot stand komt dankzij bijdragen vanallegenoemde
afdelingen. In figuur 2.1 isdit inbeeld gebracht.
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Figuur2.1.Hetonderhoudsproces alsgevolgvanbijdragen vanmeerdere afdelingen

De modelmatige benadering nu richt zichmet name ophet onderhoudsproces enniet
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op de technische dienst als afdeling. De technische dienst neemt echtereengrootgedeelte van het onderhoudsproces voor zijn rekening.Nuwehet onderhoudsprocesals
uitgangspunt nemen,dwingt dit onshet begrip onderhoud naderte definiëren.
— Onder onderhoud wordt verstaan alle werkzaamheden, met de daarbij behorende
voorbereidingen en controle-activiteiten, die worden uitgevoerd om de duurzame
produktiemiddelen waarover men beschikt, in detoestand tehouden of weerinde
toestand te brengen die voor de vervulling van hun functie nodigwordt geacht.
Onderhoud kan werkzaamheden omvatten alshet opheffen envoorkomen vanstoringen, onderdelen verwisselen en repareren, inspecteren, smeren enschoonmaken,revisiebeurten en transport ten behoeve van onderhoud. Tot het onderhoud worden bijvoorbeeld niet gerekend: nieuwbouw of op zichzelf staande bedrijfsverbeteringen,
ook niet alsdezeverminderingvanhet onderhoui beogen.
De werkzaamheden die onder het onderhoudsprocesvallen kunnen o.a. bestaan uit:
— leidingen toezicht;
— stafwerkzaamheden ten behoeve van werkvoorbereiding, planning, documentatie,
onderzoek,administratie,enz.;
— beheer enafgifte vanmaterialen en onderdelen;
— uitvoerende onderhoudswerkzaamheden.
Werkzaamheden als leiding en toezicht rekenei wij als vanzelf tot de bestuurlijke
werkzaamheden. Hetbetekentinitiatieven nemenomietstegaandoen ofteverbeteren.
Het betekent beslissen, beslissen uit de meestal vele mogelijkheden en alternatieven
die er zijn envandaaruit hetgevenvan opdrachten.Hetbetekentookbeheersen—het
woord toezicht zegt het al, erop toezien dat allesverloopt zoalshet vantevoren isbedacht.
Maarook destafwerkzaamheden hebben eenbestuurlijk karakter. Beslissen omdeene
of de andere werkmethode te kiezen, vaststellei wanneer een revisie moet plaatsvinden, kiezen welk onderdeel moet worden gebn.ikt. Beslissen ofbijsturing nodigisals
een karwei te lang gaat duren en zoja hoe de ingreepmoet plaatsvinden. Het beheer
van materialen en onderdelen isweerzo'n activiteitwaarinheelwat keuzemogelijkheden zitten. Hoeveel onderdelen van een bepaalde soort; hoeveel soorten onderdelen;
in welke hoeveelheden bestellen; bij welke leverancier, enz. enz.Wanneerwede definitievanbesturen nogeensherhalen (ziepar. 1.1):
— Besturen is het initiëren, richten en beheersen van die activiteiten, die nodig zijn
omeenbepaald doeltebereiken,
dan zien we dat bovengenoemde werkzaamheden inderdaad bestuurlijke werkzaamheden zijn. Maar zelfs uitvoerende werkzaamhäden, wanneer we de werkzaamheden
van het uitvoerend personeel zo noemen,bestaanvooreendeeluit bestuurlijke werkzaamheden. Denk hierbij aan de keuze van dewerkvolgorde,aandekeuzevandetoe
tepassenmaterialen of aandekeuzevangereedschappen.

2.2.Beïnvloedingvanhet eindprodukt
Wanneerweopexcursiegaannaareenbedrijf, bijvoorbeeld een levensmiddelenbedrijf,
danproberenweonseenvoorstellingtemakenvanhetgeen zichin dat bedrijf afspeelt.'
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Webeginnen in het grondstoffenmagazijn enhet koelhuis waargroenten, fruit, specerijen, verpakkingsmaterialen e.d. liggen opgeslagen. Vervolgens gaan we naarde afdelingwaargroenten, fruit e.d. worden gewassenengesneden.Dannaar dekeuken,waar
in grote mengketels het eigenlijke produkt wordt gemaakt in bepaaldecharges. Inde
verpakkingsafdeling zien we transportbanen, blikken- en flessenmachines, pasteurs,
etiketteermachines eninpakmachines.Aanhet eindvan deinpaklijn gaanwehetmagazijn voor eindprodukten binnen, waar een heftruck een op het buitenterrein staande
vrachtwagen laadt met pallets. Door het hele bedrijf heen zien we mensen bezigmet
het bedienen van machines, we zien mensen machines ombouwen en repareren, we
zien transport, enz. enz. Je zou kunnen zeggen dat de rondgang door het bedrijf ons
een beeld geeft van het uitvoerend proces. Het proces in het bedrijf, waar we alleen
maar concrete uitvoerende handelingen zien gebeuren. Van de besluitvorming dieeraanvoorafgaat zienwedaarentegenniets.
Laten we ons eens voorstellen dat de bedrijfsleider dieonsrondleidt nergenseentoelichting geeft, zodat we niet weten wat erverdergebeurt,behalvehetgeenwezien.Ik
denk, dat u met een ontevreden gevoelnaarhuisgaat.Natuurlijk ishet welaardigwat
u hebt gezien,maarveelkunt udaarook weernietmeedoen.Uziet een eindprodukt,
maaruvraagt zichafhoemenertoekomtjuist dezeuitvoeringvanhet produkt temaken.Uziet eengrondstoffenvoorraad, maaruvraagt zichafhoemen ertoegekomenis
déze hoeveelheid, dieernutoevalligligt,tebestellen. Enuziet eenbepaaldemachine,
maar vraagt zichaf waarom zeniet diemachinevandat anderemerkhebbengenomen.
Zonder toelichting komt udit niet teweten en toch ishet misschien weldebedoeling
vanuwexcursiegeweest.Eigenlijk vragenweonsafhoedebesluitvormingisgeweest die
vooraf is gegaan aan het moment dat de machine er stond en de voorraad erlag. We
duiden dit aan met besturend proces. Het proces waarin de uitvoerende handelingen
plaatsvinden waartoewerdbesloten,ishet zuiveruitvoerendproces.
Infiguur 2.2 zijn besturend enuitvoerend procesweergegeven.
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Figuur2.2.Hetbesturendprocesnaasthetzuiveruitvoerendproces
Waarop ishet besturend procesgericht? Het besturend procesgeeft aanhoehet zuiver
uitvoerend procesermoet gaanuitzien. Hetgeeft o.a. aan:
— welkeprodukten worden gemaakt en wanneer;
— welke grondstoffen worden gekocht en wanneer;
— welke bewerkingen we degrondstoffen wanneerlaten ondergaan omdejuiste eindprodukten tekrijgen ophetjuistemoment;
— welke machines en installaties nodig zijn om de bewerkingen te kunnen leveren;
— wanneerdezeproduktie-apparatuur beschikbaarmoet zijn;
— welkebijsturende maatregelen nodig zijn.
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En als we over onderhoud praten geeft het besturend proces ook aan hoeveel onderhoud en welk onderhoud op welke wijze moei worden gepleegd om de produktieapparatuur ook werkelijk beschikbaar te krijger.. Betekent dit nu dat het zuiver uitvoerend proces helemaal niet interessant meeris? Wordt het resultaat van produktie en
ook van onderhoud dan volledig bepaald door hi:t besturend proces? Inderdaad, voorzover die resultaten beïnvloedbaar zijn binnen een groot aantal gegevenheden, moet
die vraag bevestigend worden beantwoord, dit conform het algemene bestuurlijke model van Kampfraath [8], Omdat in het kader van het besturend proces wordt gekozen
wat er uiteindelijk wordt gemaakt en hoe dat zalgaan, formuleren we:
Basiselement 1
Het resultaat van produktie- en onderhoudsgebeuren wordt, gegeven de onbeïnvloedbare omstandigheden volledig bepaald door het besturend proces.
Ter vermijding van een vaak voorkomend misverstand wijzen we erop dat ook het uitvoerend personeel deelneemt aan het besturend proces. Veel detailbeslissingen over
het gebruik van gereedschappen, tijdsindeling en werkmethoden worden door hen genomen.
De consequentie van dit uitgangspunt is dat, wanneer we het produkt of het onderhoud willen beïnvloeden, we dan het besturend proces moeten beïnvloeden. In par.
1.2 is aangegeven dat we op twee manieren naar het besturend proces kunnen kijken:
1.kijken naar de beslissingen zelf (het wat);
2. kijken naar de wijze waarop de beslissingen worden genomen (het hoe, het verloop
van het besturend proces).
Ook de beïnvloeding van het besturend proces kan op deze twee manieren geschieden.
De eerste manier betekent dat we bijvoorbeeld zeggen: de bestaande voorraad is 100
stuks, maar we hebben uitgerekend dat 80 stuks het beste is en dat zal voortaan de
voorraad zijn. De andere manier is: altijd zijn besluiten over voorraadhoogtes alleen
door verkoop genomen, maar voortaan gaan we produktie daarbij betrekken. De eerste manier is in het algemeen weinig flexibel tij zich wijzigende omstandigheden en
geeft weinig bewegingsruimte.
In het vervolg is ons uitgangspunt de tweede manier (in aansluiting op wat in par. 1.2
is gezegd). Dit betekent: beïnvloeden van het resultaat van produktie en onderhoud
door het veranderen van de wijze van besturen. Deze verandering moet zodanig zijn,
dat de beste kans wordt geboden dat uiteindelijk goede besluiten worden genomen.
De belangrijkste definities van begrippen m.b.t het besturen worden in bijlage 1nog
eens herhaald.

2.3. Van het denken inorganisatiestructuren naarhet denken in bestuurlijke processen
Veranderingen aanbrengen in de wijze van besturen wordt door velen gezien als het
veranderen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, het ontmantelen of opnieuw
oprichten van afdelingen en dergelijke maatregelen.
Men denke in organisatiestructuren. Uitgangspunt hierbij is dan het bekende organisatieschema van het harkmodel. De problemen die daarbij vaak optreden zijn geschetst
in figuur 2.3.
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Figuur2.3. Problemen vanuitdeorganisatiestructuur
Bij het oplossen van dergelijke problemen grijpen we al snel naar het middel 'delegatie'. We geven aan bepaalde personen de verantwoordelijkheid voor een bepaalde taak
en een aantal uitgangspunten waaraan zij zich hebben te houden. En natuurlijk geven
we hun de bevoegdheden om hun taak te kunnen uitvoeren.
In feite is men op deze manier bezig de besturing in de onderneming een bepaalde
vorm te geven. Iemand krijgt de verantwoordelijkheid en magvandaar uit beslissingen
nemen. Zijn beslissingen en zijn besluitvorming zijn aldus een onderdeel van het totale
besluitvormingsproces van de onderneming. De kunst hierbij is — zo blijkt in de praktijk — de verantwoordelijkheden van verschillende functionarissen goed op elkaar af
te stemmen. Dit om allerlei problemen in de trant van:
'hij zit op mijn terrein',
'ik heb dit beslist en nu vindt hij het nodig om daartegen in iets anders te beslissen',
te voorkomen.
Via de telefoon had ik een gesprek met de organisatieman van een middelgroot bedrijf. Zijn vraag
was of er niet wat literatuur te vinden was over samenwerkingsproblemen. Wathet probleemwas?
Wel, de relatie tussen produktie- en onderhoudsafdeling wasniet zo goed,allerlei competentieproblemen. Dit ondankshet feit datzijzeerduidelijke taakomschrijvingen hadden endezeelkedriejaar
herzagen.Dan werd toch in een openhartige sfeer gesproken over de taakverdeling, overdeverantwoordelijkheden enbevoegdheden? En vervolgenswerd eenen ander geformaliseerd indetaakomschrijvingen.Zoietskantochnietmisgaan?
Op deze wijze wordt vaak veel aandacht besteed aan het maken van nauwkeurige taakomschrijvingen. Maar . . .waarop zijn deze taakomschrijvingen gebaseerd?
— Op de verdeling in afdelingen, die er zijn in het bedrijf?,
— Op het aantal hiërarchische niveaus dat in de loop der tijd ontstaan is?;
— Op het aantal leidinggevende functionarissen dat er op een bepaald moment is?
Met andere woorden . . .
De ontstane wijze van besturen in een bedrijf islangs deze weg een gevolg, of laten we
zeggen de uitkomst, van een proces van schuiven met plaatsen, van schuiven met verantwoordelijkheden, gebaseerd op min of meer toevallige factoren (buiten het feit dat
taakomschrijvingen voor andere doeleinden wél nut hebben).
De vraag is of dit acceptabel is.Natuurlijk kunnen we niet zeggen dat er dusin elk bedrijf, waar dan ook, slecht wordt bestuurd of dat het management slecht is. Dit zou
wel erg ongeloofwaardig klinken. Het samenstel van ervaringen van debetrokkenen in
de onderneming staat in de regel borg voor een goede besturing van het ondernemingsgebeuren. Maar misschien zitten er toch zwakke plekken, misschien kunnen zaken
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toch beter op elkaar worden atgestemd, misschien moeten toch bepaalde beslissingsprocessen wat opgepoetst worden? Hoe moeten \/e daar achterkomen, waar hangt het
eigenlijk vanaf?
Wanneer zo'n vraag wordt gesteld met betrekking tot een willekeurig uitvoerend proces, dan is het antwoord snel gegeven:
— op de eerste plaats gaat men na wat het produkt is dat moet worden gemaakt, bijvoorbeeld een stoel;
— vervolgens wordt het produkt ontleed in zijn dementaire bestanddelen, in dit geval
het stalen geraamte, bekledingsstof voor rugleuning en zitting, plaatmateriaal voor
zijleuning en zitting en bevestigingsmateriaal;
— daarna wordt voor elk van deze elementaire bestanddelen nagegaan hoe het fabricageproces eruit zou moeten zien, zodanig dat op de meest geëigende wijze deze bestanddelen kunnen worden gemaakt;
— en tot slot wordt bezien of er in machines, gereedschappen e.d. veranderingen moeten worden aangebracht om dit fabricageproces op de gekozen wijze te kunnen
laten verlopen.
In zo'n geval hebben we niet de neiging eerst de machine maar eens te kopen of aan te
passen en dan te gaan kijken of we die stoel nog kunnen maken.
Bij de besturing gaan we echter wel éérst de besturingsmachine of besluitvormingsmachine kiezen — om in dezelfde trant te blijven spreken — voordat we gekeken hebben hoe het bestuurlijk resultaat en het besturend proces dat leidt tot dat resultaat,
eruit moet zien.
Eenvoorbeeld: in een gesprek metdebedrijfsleider vaneenmiddelgrotemelkfabriek vieldeopmerking: 'Ik zit met het probleem in mijn maag,dat het r.ersoneel in detechnischedienst steedsmeer
klaagt over zijn chef.Hemwordt verweten dat hij dezaakmaareenbeetje laatlopen.Hijzitsteeds
maarin denieuwbouw, zeggenzedan,hierlaathijziet.nooitzien.Enwijmaarziendatwedezaak
redden! Ik zit er steeds over te denken een adjunct-chef technischediensttebenoemen,diedatgat
kanopvullen.'
Wezien dat hier een stukje van de 'besturingsmachine' wordt gebouwd.Wijvertelden hem, dathij
een royale kanshad, dat of die adjunct-chef met zijn iifdelingzougaanmeetdagenoverzijncheföf
dat over de adjunct-chef ookgeklaagdzougaanworder,omdathijsamenmetzijnchefindenieuwbouw zat! Daarna hebben we eens nagelopen welkebeslissingen moesten worden genomen en bij
welke ervan overlegtussen dezechefenzijnpersoneelnodigwas.Vervolgensiseenbeslissingsprocedure ontworpen die alskenmerk had, dat door de chef èn zijn personeel sameneenbeterebeleidsruimte werd afgesproken aangaande debelangrijkste onderwerpen (zoals de mate van uitbesteden,
prioriteitstelling vankarweien e.d.).Vanuit deze beleidsruimte konhetpersoneeldemeesteproblemen zelf oplossen,zonder telkensdecheftemoetenraadplegen.Dechefvanzijn kantkon,gegeven
debeslissingsprocedure en de afgesproken beleidsruimte,ervan uitgaan dat ergeenaltegrotebrokkenzoudenontstaantijdenszijngeregelde afwezigheid.
In analogie met de opzet van een uitvoerend proces kunnen we dus voor een besturend proces alsvolgt te werk gaan:
— nagaan wat het resultaat van het besturend proces moet zijn, dus welke beslissingen
moeten worden genomen;
— het ontleden van deze beslissingen in hun elementaire bestanddelen;
— nagaan hoe het beslissingsproces voor elk van deze elementaire beslissingen tot
stand moet komen;
— en tot slot bezien in hoeverre veranderingen moeten worden aangebracht in de 'be32

sturingsmachine'. Dit zijn dan veranderingen in bijvoorbeeld de organisatiestructuur
of de informatievoorziening.
Men ziet dat vanuit deze gedachtengang de organisatiestructuur wordt gebouwd op de
gewenste bestuurlijke resultaten en op hun gewenste ontstaansverloop, en niet omgekeerd. Alsbasiselement van het bestuurlijke model zien we dan:
Basiselement 2
De wijze van besturen moet zijn afgestemd op de bestuurlijke resultaten, die moeten worden bereikt.
Maar wat zijn dan bestuurlijke resultaten?

2.4. Aandachtsvelden inhet besturend gebeuren
Wanneer we met betrekking tot het onderhoud bestuurlijke resultaten proberen te inventariseren dan komen we bijvoorbeeld tot:
— een plan van uitvoering;
— een bijsturingsmaatregel in de voortgang van het werk;
— een gekozen werkmethode;
— een norm voor de tijd die aan een karwei mag worden besteed;
— een gekozen minimum voorraadhoogte;
— een opleidingsplan voor het personeel;
— een onderhoudsbudget voor het komende jaar;
— een investeringsbudget voor het komende jaar;
— een ontwikkelingsplan voor de technische dienst;
een beslissing tot aanschaf van een bepaalde machine.
Zo zouden we deze reeksmet nog enige tientallen voorbeelden kunnen uitbreiden. We
krijgen dan een lijst, waarvan je met recht kunt zeggen dat je door de bomen het bos
niet meer ziet.
Kennelijk geeft zo'n opsomming te weinig houvast om de bestuurlijke resultaten bespreekbaar te maken. Om maar te zwijgen van het bespreken van het besturend proces
zelf. Hoe krijgen we nu meer houvast? Ishet mogelijk de bestuurlijke resultaten zo te
omschrijven dat we de wezenlijke elementen naar voren zien komen?
Eenvoorbeeld: wanneer u metdeautoergensheengaat,danvraagtdatomhetnemenvanbeslissingen.Eriseenbesturendproces.Deresultatenvandatproceszijn:
—de beslissing te gaan remmen;
—debeslissing van de 2e naar de 3eversnelling te schakelen;
—debeslissing de richtingaanwijzer naar links te zetten;
—debeslissing te stoppen omdat het oliewaarschuwingslampje brandt;

— debeslissingoptetrekkenwanneerhetstoplichtopgroenspringt,enzovoorts.
Ook hier weer een lijst die we willekeurig kunnen uitbreiden. Wanneer u op basis van
zo'n lijst gaat praten over het besturen van een auto, dan verdwaalt u snel.Wat doet u
in zo'n geval? U probeert al deze individuele beslissingen in grotere groepen onder te
brengen.
33

Elke groep beslissingen heeft dan betrekking op één wezenlijke functie bij het besturen van de auto. Het slecht verzorgen van die enefunctie kan nadelige consequenties
hebben voor het geheel. Op die wijze ontstaan eenaantalaandachtsvelden diewezenlijk zijn voor het 'zich goed verplaatsen met de auto'.Wekunnen onsvoorstellen dat
dezevelden zijn:
— de geschiktheid van de auto voor het gebruik: oliepeilcontrole, temperatuurcontrole,banden-enverlichtingscontrole, benzine tanken enz.;
— het doen functioneren van de auto: starten, schakelen, remmen, sturen, richting
aangevenenz.;
— de voortgang: wanneer vertrekken,voorsorteren,beslissingtot stoppen, tot optrekken,links-enrechtsaf slaan,dekeuzevanderoute enz.
Indien wevoor een willekeurigbesturend proces naareenindelingin aandachtsvelden
zoeken, gaan we uit van het zuiver uitvoerend proces. Iedere willekeurige stap indit
proces ontstaat als gevolg van de bijdragen van eenmiddel.We duiden dit aanmetde
elementaire cel.De elementaire cel (figuur 2.4) geeft aandat elkconcreet resultaatin
het proces (produkt, halfprodukt, dienst enz.) het gevolgisvaneentransformatie die
tot stand komt door de bijdrage van een middel (mensen, machines enz.).Debijdragenbestaanuit hetverrichtenvanbewerkingen aanhet uitgangsmateriaal.

produkt, dienst

Figuur2.4.Deelementairecel
Een zuiver uitvoerend proces ontstaat uit een keten van deze elementaire cellen. In
deze elementaire cellen hebben weeenaangrijpingspunt omdebestuurlijke resultaten
te ordenen.Weziendandevolgendebestuurlijke resultaten:
a. beslissingen die aangeven welke produkten (of diensten) men in totaliteit wilgaan
voortbrengen en welke middelen daarvoor nodigzijn: hetafstemmenvanmiddelen
en produkten (diensten) op elkaar. Hier worden dusdeverwachteresultaten ende
benodigdemiddelen bepaald, bijvoorbeeld:
— eenonderhoudsbudget voorhet komendejaar,
— een ontwikkelingsplan voor de technische dienst voor het komendejaar ofvoor
meerderejaren;
b.beslissingen die aangevenwelkemiddelenwanneerinwelkekwaliteitaanwezigmoeten zijn, bijvoorbeeld:
— een overzichtmet minimum voorraadhoogtes,
— een opleidingsplanvoorhet personeel;
c. beslissingen die aangeven hoe de bijdragen geleverdmoeten worden(hoedebewerkingen wordenverricht), bijvoorbeeld:
— eengekozen werkmethode,
— eennorm voordetijd dieaaneenkarweimagworden besteed;
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d.beslissingen die aangeven welke eindprodukten (of diensten) worden verlangd en
welketransformaties wanneermoeten plaatsvinden, bijvoorbeeld:
— eenplanvanuitvoering,
— eenbijsturingsmaatregel indevoortgangvanhet werk.
We moeten constateren dat deze groepen van beslissingen elementaire aandachtsvelden (in het algemene bestuurlijke model van Kampfraath [8] wordt denoodzaak tot
het nemen van beslissingen op zo'n aandachtsveld aangeduid alselementaire bestuurlijke opgave)zijn omdat:
— elkuitvoerend proces ontstaat uit een of meerelementaire cellen;
— een gebrek aan aandacht op een van deze velden op zichzelf reeds aanleiding kan
zijn tot eenniet-optimaalprodukt of dienst.
Te weinig aandacht voor detijdplanning (d)kanbijvoorbeeld langelevertijden tengevolge hebben; te weinig aandacht voor de werkmethoden (c) kanresulteren ineen te
lageefficiency endustehogekostenvoorhet produkt.
Daarnaast kan te weinig aandacht voor de benodigde middelen (b) leiden tot slechte
middelen, en dus tot dure Produkten van slechte kwaliteit; te weinig aandacht in de
afstemmingsfase (a) kan leiden tot overcapaciteit of tot verkeerde middelen die niet
adequaat zijn voordetoekomstige produktie.
Nu kan het derde basiselement van het bestuurlijk model worden geformuleerd:
Basiselement3
Erzijn vierelementaire bestuurlijke resultaten:
1.beslissingen die aangeven welke Produkten of diensten menintotaliteit wilgaan
voortbrengen enwelkemiddelen daarvoornodig zijn;
2.beslissingen die aangeven welke middelen wanneer in welke kwaliteit aanwezig
moeten zijn;
3.beslissingen dieaangevenhoebijdragen vandemiddelengeleverdmoetenworden,
4.beslissingen die aangeven welke eindprodukten (of diensten) en welke transformatieswanneermoeten worden gerealiseerd.
Nu is het moment gekomen om de consequentiesvandit basiselement voordebesturing van het onderhoud na te gaan. Daartoe beginnen we met het produktieproces.
Het zuiver uitvoerend proces in de produktie is de resultante van een aantalelementaire cellen ineenketen (figuur 2.5):
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Figuur 2.5. Het zuiver uitvoerend proces in de produktie

Debestuurlijke resultaten dievanhet besturend proceswordenverwacht zijn:
a. beslissingen die aangeven welke Produkten men in totaliteit wilgaan voortbrengen
enwelkemiddelen daarvoor nodig zijn.
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In het kader van de lange-termijnplanning van een bedrijf wordt gekozen wat voor en
hoeveel produkten men wil gaan produceren en welke produktiemiddelen en gebouwen daarvoor nodig zijn. Het onderhoudsvraagstuk is alin dit vroege stadium van belang. Houdt men voldoende rekening met het te verwachten onderhoud van het produktiepotentieel, dit in relatie tot het produktieverlies dat kan optreden bij onderhoud? Denkt men aan noodzakelijke revisies, denkt men aan het onderhoud in relatie
tot de vereiste produktkwaliteit? Houdt men rekening met de in de toekomst beschikbare onderhoudscapaciteit (omvang personeelsbestand, specialistische kennis, gereedschappen, onderdelen en materialenvoorraad)?
Hier zien we een eerste aandachtsveld van de onderhoudsbesturing, dat we willen aanduiden als
— Veld 1: de keuze van de soort en de omvang van het produktiepotentieel in relatie
tot de keuze van de te realiseren produkten, kort aangeduid alscapaciteit produktiepotentieel (figuur 2.6).
verwachte
produktie- activiteiten

veld!

te realiseren
produkten
Iproduktieprognose)

K

beschikbaar te stellen
produktiepotentieel

Figuur2.6.Veld1:decapaciteitvanhetproduktiepotentieel
Daarnaast worden in de tweede plaats verwacht:
b. beslissingen die aangeven welke middelen wanneer in welkekwaliteit aanwezigmoeten zijn.
Wanneer men in de lange-termijnplanning heeft gekozen voor bepaalde produktieapparatuur en gebouwen, moet worden gezorgd dat deze op het moment dat het nodig is ook beschikbaar zijn. Dit dan zo, dat er voldoendemiddelenzijn om produkten
in de gewenste kwaliteit en kwantiteit te kunnen maken. In feite zijn er drie mogelijkheden om deze middelen beschikbaar te krijgen, nl.:
— aanschaf van nieuw potentieel;
— vervanging van bestaand potentieel;
— onderhoud van potentieel.
Aanschaf, vervanging en onderhoud moeten wel in onderlingverband worden bekeken.
Veroorzaakt een machine bijvoorbeeld veel storingen, dan kan men meer onderhoud
plegen, maar ook kan men de machine vervangen door een machine die minder storingen veroorzaakt. Kiest men voor het plegen van onderhoud, dan kan men weer kiezen
voor:
— correctief onderhoud, het verrichten van onderhoud wanneer de machine stuk is;
— inspectief onderhoud, de machine wordt geïnspecteerd en naarbehoefte wordt (preventief) onderhoud gepleegd;
— periodiek onderhoud: met regelmatige intervallen (bijvoorbeeld op basis van het
aantal draai-uren van een machine) wordt onderhoud gepleegd (zie voor definities
bijlage 3).
Als tweede aandachtsveld van de onderhoudsbesturing kunnen we nu noemen:
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—Veld 2: de zorg voor de beschikbaarheid van produktiepotentieel, kort aangeduid
alsbeschikbaarheidproduktiepotentieel (figuur 2.7).
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Figuur2.7. Veld2:debeschikbaarheidvanhetproduktiepotentieel
Tot slot worden beslissingen verwacht die aangeven hoe bijdragen van de middelen
moeten worden geleverd en welke transformaties wanneer tot stand moeten komen.
Hier is het onderhoud enigszins aandeorde.Denkaandewijze waaropdeproduktieapparatuur wordt bediend endeconsequentiesvaneen slechtebedieningvoorhet onderhoud. Denk ook aan de afstemming tussen produktieplanning (bewerkingen aangeven) en onderhoudsplanning. Vanwegehet relatief geringerebelangvandezepunten,
zijn dezeinhet onderzoekverderniet meegenomen.
In feite wordt in de velden 1en 2 onderhoudsbehoeftebepaald. Door aanschaf van
een nieuwe machine bijvoorbeeld wordt tegelijkertijd een hoeveelheid onderhoud in
huis gehaald (onderhoud dat volgt uit het ontwerp: inherent reliability). Door het
niet-vervangen van een oudemachine,kandeonderhoudsbehoefte toenemen.Deontstane onderhoudsbehoefte wordt onderverdeeld in preventief (periodiek+ inspectief)
onderhoud en correctief onderhoud (onderhoud dat uit beslissingen daartoe voortkomt:achieved reliability).Het zalduidelijk zijn dat vaakkostenbesparing mogelijk is
wanneer men aan deze fase van het bepalen van de onderhoudsbehoefte ruime aandacht besteedt, ietswaarhet bijvelebedrijven nogaleensaanmankeert.
De aldus vastgestelde onderhoudsbehoefte leidt tot dezorgvoor devervullingvandie
behoefte. Het vervullen van de onderhoudsbehoefte vraagt een zuiveruitvoerend proces,enweleenuitvoerend onderhoudsproces. Ook dit procesis,evenalshet zuiveruitvoerende produktieproces, de resultante van een aantal elementaire cellen in een keten (figuur 2.8).
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Figuur2.8.Hetzuiveruitvoerendprocesinhetonderhoud
Dit uitvoerend proces vraagt op zijn beurt om een aantal bestuurlijke resultaten die
weopgrond vanbasiselement 3alsvolgtkunnen benoemen:
a. beslissingen die aangeven welk onderhoud men in totaliteit wil gaan voortbrengen
enwelkemiddelen daarvoor nodig zijn.
Het zich verwerven van onderhoudspotentieel houdt indat menzichoplange termijn
vastlegt. Een gebouwbreekjenietzomaaraf, eendraaibankgaat erglangmeeenook
onderhoudspersoneel aantrekken is eenzaak diegevolgen heeft oplangetermijn. Ook
de magazijnvoorraad verdient hierbij aandacht. Hier is eenjuiste afstemming vereist
tussen de materialen en onderdelen diemen opslaat endekostenvanopslaginrelatie
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tot de kosten die worden veroorzaakt bij gebrek aan onderdelen en materialen. Problemen met piekbelastingen, specialistische werkzaamheden e.d. worden ondervangen
door het uitbesteden vanwerkzaamheden, hetgeen inwezen ook eencapaciteitsvraagstukis.
Daarmeehebben weeenderdeaandachtsveld vande onderhoudsbesturing, nl.
Veld3: de keuze van de soort en omvang van het onderhoudspotentieel inrelatie
tot de keuze van het te realiseren onderhoud, kort aangeduid als:capaciteitonderhoudspotentieel(figuur 2.9).
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Figuur2.9. Veld3: decapaciteitvanhetonderhoudspotentieel
b.beslissingen die aangeven welke onderhoudsmiddelen wanneer in welke kwaliteit
aanwezigmoeten zijn.
Gegeven het feit dat men een keuze heeft gedaan aangaande aard en omvangvanhet
onderhoudspotentieel, moet worden gezorgd dat het onderhoudspotentieel ook feitelijk beschikbaar is indejuistekwantiteit enkwaliteit.Hierbijdenken weaanactiviteiten als de opleiding van het personeel, de aanschafvangereedschappen enhetbestellen van reserve-onderdelen en materialen (op basis van een voorraadhoogte die verband houdt met magazijnruimte, hoeveelheid magazijnpersoneel, beschikbaarheid van
leveranciers e.d.). Dit is het vierde aandachtsveld van de onderhoudsbesturing, nl.
— Veld4: dezorgvoordebeschikbaarheid vanonderhoudspotentieel, kort aangeduid
als:beschikbaarheidonderhoudspotentieel(figuur 2.10).
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Figuur2.10. Veld4:debeschikbaarheidvanhetonderhoudspotentieel
c. beslissingen die aangeven hoebijdragen vandemiddelen geleverd moeten worden.
Normaal gesproken wil men proberen het potentieel goed te laten functioneren.
'Goed' betekent dan dat dejuiste kwalitatieveprestatie wordt geleverd inzokortmogelijke tijd. Om dit te bereiken is ten eerste werkvoorbereiding nodig. Hierbij valt te
denken aan materiaalvoorbereiding, aangeven van werkmethoden, gereedschapsvoorbereiding e.d. Ten tweede moet de juiste persoon gekozen worden voor het werk
(denk aan specialistische werkzaamheden). Ten derdebestaat demogelijkheid totcalculatie van tijdsduren en controle opdetijdsbesteding. Dit omafwijkingen vandegewenste tijdsduur te signaleren en te zoeken naaroorzaken vanafwijkingen. Als vijfde
aandachtsveld formuleren wedus
— Veld5: dezorgvoorhetfunctioneren vanhet onderhoudspotentieel, kort aangeduid
als:functioneren onderhoudspotentieel(figuur 2.11).
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