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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.
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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;
34

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).
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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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veld3
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te realiserenonderhoud
(onderhoudsprognose)
beschikbaar testellen
onderhoudspotentieel

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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Figuur2.11. Veld5:hetfunctionerenvanhetonderhoudspotentieel
entot slot zijn er:
d.beslissingen die aangeven welke eindprodukten en welke transformaties wanneer
moeten worden gerealiseerd.
Het daadwerkelijk functioneren van de produktiemiddelen leidt tot denoodzaak onderhoud uit te voeren.Erontstaat een feitelijk onderhoudswerksanbod,meestalinde
vorm van werkaanvragen of werkorders. Hetvaststellenvanhet uiteindelijk terealiseren onderhoud geschiedt via de orderacceptatie. Vervolgens wordt een planningvan
het werk gemaakt (meer of minder gedetailleerd). In ae werkuitgifte wordt in de
laatste instantie bepaald wanneereenkarweiwordtuitgevoerd. Tot slotiserdevoortgangscontrole, waarin afwijkingen vandeplannen worden gesignaleerd.Naar behoefte
wordt dandewerkstroom bijgestuurd.
Ditishet zesdeaandachtsveld vande onderhoudsbesturing:
— Veld 6: de besturing van de werkstroom in het onderhoud, kort aangeduid als:
onderhoudswerkstroom (figuur 2.12).
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Figuur2.12. Veld6: deonderhoudswerkstroom
Op deze wijze zijn zes aandachtsvelden van de onderhoudsbesturing afgeleid uit de
zuiver uitvoerende processen van produktie en onderhoud. Ditgebaseerd opbasiselement 3,waardeelementaire bestuurlijke resultaten wordengenoemd.
Langzamerhand zult u ook behoefte hebben gekregen aaneen totaalbeeld vanaldeze
afzonderlijke activiteiten. Een totaalbeeld wordt verkregen wanneer de verschillende
schema'swaarmee debesprekingvandeafzonderlijke velden telkenswordt afgesloten,
bij elkaar worden gevoegd in een totaalschema. Dit schema is in figuur 2.13gegeven
enbovendien alsuitklapbare bijlage opgenomen.
Delinkerhelft vanfiguur 2.13 geeft de aandachtsvelden diezowelophet onderhoudsproces als op het produktieproces betrekkinghebben.Vanuit eenbeeldvandeteverwachten produktie-activiteiten wordt bezien welk produktiepotentieel wanneer beschikbaar moet zijn voor de feitelijke beschikbaarheid vandit potentieel. Inhetvoorgaandehebben wegeziendat dit leidt tot:
a. het formuleren van eenonderhoudsbehoefte, immersmenkanverwachten dat zonderonderhoud het produktiepotentieel zijn functie niet kanvervullen,en
b.het feitelijk onderhoudswerkaanbod, dat tot stand komt vanuit de feitelijke produktie-uitvoering.
De formulering vandeonderhoudsbehoefte isnodigomtekunnen zorgendat vooren
tijdens deproduktie-uitvoering hetjuiste onderhoudspotentieel (kwantitatief enkwa39
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litatief) paraat is voor de gewenste onderhoudsuitvoering. Het feitelijk onderhoudswerkaanbod geeft aan wat er daadwerkelijk aan onderhoud wordt gevraagd. De rechterhelft van figuur 2.13 bevat de aandachtsvelden die de zorg omvatten voor het vervullen van de onderhoudsbehoefte en het verwerken van het onderhoudswerkaanbod.
Vanuit de onderhoudsbehoefte wordt nagegaan of er voldoende onderhoudspotentieel is om aan deze behoefte tegemoet te komen. Zo niet, dan wordt öf niet volledig
aan de onderhoudsbehoefte tegemoet gekomen of het onderhoudspotentieel wordt
uitgebreid. Het onderhoud dat kan worden gerealiseerd, leggen we vast in de onderhoudsprognose. Vervolgens wordt gezorgd voor de feitelijke beschikbaarheid van onderhoudspotentieel.
Op het feitelijk werkaanbod wordt gereageerd met de werkstroombesturing. In de
orderacceptatie wordt alleen dat werk aangenomen dat past binnen de onderhoudsprognose. Vervolgens wordt gezorgd dat dit werk ook in de juiste kwaliteit op tijd
wordt gerealiseerd. Daartoe worden bijdragen gevraagd van het beschikbare onderhoudspotentieel. Het feitelijke leveren van deze bijdragen isde onderhoudsuitvoering.
Aansluitend op figuur 2.13 merken we op dat een uitvoerige behandeling van de zes
aandachtsvelden volgt in deel II.
Tot slot kunnen we stellen — uitgaande van het bestuurlijk model — dat, indien in voldoende mate aandacht wordt besteed aan elk van de zes velden, de uitkomsten van
het onderhoud juist zullen zijn.
Overigens staan we daarmee voor de vraag, wat is 'in voldoende mate aandacht besteden aan . ..'?

2.5. Het niveauvan perfectie
Aandacht besteden aan elk van de in de vorige paragraaf genoemde velden betekent,
dat bestuurlijke activiteiten moeten worden verricht. Voorbeelden van bestuurlijke activiteiten zijn bij de bespreking van de zes aandachtsvelden reeds genoemd, zoals:
— het inplannen van onderhoudskarweien;
— het voorbereiden van het onderhoudswerk;
— de voortgangscontrole op het verloop van de onderhoudsuitvoering;
— het bepalen van voorraadniveaus;
— het opstellen van budgetten en ontwikkelingsplannen.
Al deze activiteiten komen in elk bedrijf in meerdere of mindere mate voor. In par.
1.3 werd al gesteld, dat de wijze van beslissen niet in elk bedrijf hetzelfde zal zijn.
Wanneer we alle bestuurlijke aktiviteiten op de zes aandachtsvelden beschouwen en
ons daarbij alleverschillende verschijningsvormen proberen voor te stellen, dan krijgen
we een enorme lijst van verschillende mogelijkheden. De vraag is of al deze verschijningsvormen op een eenvoudige manier zijn te typeren of in te delen. Wevinden hiervoor een houvast in het begrip niveau van perfectie van de wijze waarop de besturing
verloopt (dit is, conform het algemene bestuurlijke model van Kampfraath [8], het
niveau van bestuurstechnische perfectie, maar kortheidshalve spreken we van niveau
van perfectie. Het niveau van perfectie is de mate waarin een perfect verloop van het
besturend proces wordt bereikt.
Voorbeeld 1: Deplanningvandeonderhoudskarweieninbedrijft wordtzoeenvoudigmogelijkgehouden.Eigenlijk komt het erop neer dat ophet moment dat zicheen storing voordoet,eenmon41

teur erbij wordt gehaald.Dezebekijkt deurgentievanhetgevalenbeslistopgronddaarvan,eventueel in overlegmet zijn collega's,ofhijdirect destoringzalverhelpen.Wanneerergeenstoringswerk
is, worden opvulwerkzaamheden verricht op eigen initiatief, zoals schilderwerk, revisie van onderdelen, smeeronderhoud e.d. De chef van de technische dienst houdt op een afstand degangvan
zakeninhetoog.
Deze aanpak kan getypeerd worden als een aanpak met een laag niveau van perfectie.
Voorbeeld 2:Deplanningvanhet onderhoudswerkinbedrijfBgeschiedtalsvolgt.Ongeveer 10procentvanhetwerkispreventief onderhoud,datwordtuitgevoerdopbasisvanvaste preventief-onderhoudsschema's,die door deleveranciervandeproduktie-apparatuur zijn verstrekt.Opvastetijdstippen worden machines gesmeerd en worden onderdelen uitgewisseld. Ongeveer 60procent vanhet
werkwordtingeplandvolgenseenweekplanningsprocedure.Elkeweekwordt detotalewerkvoorraad
bekekenenwordt opgrondvan:
— degevraagdelevertijd enurgentievanhetwerk;
— debeschikbare capaciteit in deverschillendevaktechnischegebieden(mechanisch,elektrisch,hydraulischenz.);
— de optimale werkvolgorde (beperking wachttijden, montage- en demontagevoorschriften enz.);
— destandvanzakenindeproduktieplanning
eenweekplanvoordeuitvoeringopgesteld.
Deresterende werkzaamheden worden in principe involgordevanbinnenkomst uitgevoerd,waarbij
overigensmetdeurgentierekeningwordtgehouden.Gereedgekomenkarweienwordenvastgelegden
regelmatigvindteenvergelijkingplaatstussenhetverloopvandeuitvoeringenhetplan.
Deze aanpak kenmerkt zich door een beduidend hoger niveau van perfectie dan in het
vorige geval.
Voorbeeld 3: De directeur van bedrijf Cisgewend regelmatig beurzen tebezoeken.Opeenvandie
beurzen ziet hij een prachtige etiketteermachine met velemogelijkheden tegen een redelijke prijs.
Wanneer deleveringscondities ook nog gunstigblijken tezijn,zoleerteengesprekmet deverkoper,
besluit hij deze machine aan te schaffen. (De anecdote zegt verder dat de machine enige maanden
later tweedehands wordt aangeboden. Moeilijke elektrischeaansluitingen,hetgebrekaanstandaardonderdelen, noodzakelijke aanpassingen i.vjn. flesformaten, plaatsingsproblemen in de fabriek warendeoorzaakhiervan.Maardit terzijde.)
Hier weer een aanpak op een laag niveau van perfectie. Het voorbeeld suggereert dat
elke aanpak op een laag niveau van perfectie slecht is,maar dit is zeker niet altijd het
geval. Integendeel, een aanpak met een laag niveau van perfectie kan zelfs wenselijk
zijn!
Voorbeeld 4: In bedrijf D wordt,voordateenmachinewordtaangekocht,eenprogrammavaneisen
opgesteld. Dit programma van eisen wordt volgensvoorgeschreven procedures opgesteld dooreen
systematische beschouwingvanproduktie-eisenalskwaliteit en omvangvan de produktie.Gekeken
wordt ook naar aspecten alsveiligheid en milieuhygiëne, transport en plaatsing van demachineen
onderhoudbaarheid vanhet apparaat.Onderhoudbaarheid betreft dan:standaardonderdelen,toegankelijkheid voor onderhoud, specialegereedschappen,coderingvankabels,enz.enz.Eventueelwordt
met potentiële leveranciers contact opgenomen en worden wijzigingen in het ontwerp voorgesteld.
Watbetreft de capaciteit van demachine wordteenschattinggemaaktvanverliestijden voorstoringen en onderhoud op basisvan het uitgebreidegegevensmateriaaldatmenvandebestaandeapparatuurheeft verzameld.
In tegenstelling tot voorbeeld 3 kunnen we hier spreken van een hoog niveau van perfectie.
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De verschillen tussen de bedrijven A en Cenerzijds en B enD anderzijds geven aan
wat eigenlijk eenhogerniveauvanperfectie betekent:
1.In de eerste plaats is dewijzevanbesturensystematischer. Denk aandepreventiefonderhoudsschema's en de weekplanningsprocedure, denk ook aan de procedures
bij het opstellen van het programma van eisen.Menzou kunnen zeggen dat dezelfde beslissingen steeds op een en dezelfde manier worden genomen (reproduceerbaarheid vanbeslissingen).
2.Ervindt meer terugkoppelingplaats.BedrijfB legtgereedgekomen karweienvasten
vergelijkt regelmatighetverloopvandeuitvoeringmet deplanning.BedrijfDhoudt
rekening met informatie over storingen en onderhoud van de bestaandemachines,
met andere woorden: informatie over hetgeen is gebeurd wordt in de besluitvorming betrokken (voortdurende toetsing van de juistheid van de genomen beslissingen).
3. Er wordt verder vooruitgezien. Bedrijfi?houdt bijdeplanningrekeningmet deoptimale werkvolgorde,met debezettingsgraad vandemonteurs e.d. Bedrijf/) gaat de
consequenties na van het toekomstige materiaalverbruik, de toekomstige onderhoudsmogelijkheden e.d. Met andere woorden: erwordt zovervooruitgezien alsde
consequenties van de beslissing die men neemt, reiken (vooruitzien ten opzichte
vandewerkingsduurvandebeslissing).
4. Er wordt beter geïntegreerd. Bedrijf 1?stemt de onderhoudsplanning afopdeproduktieplanning en bedrijf D houdt rekeningmet transport en plaatsingsmogelijkheden van de machine en neemt contact op met deleveranciervanhet apparaat over
het ontwerp. Of anders gezegd, het probleem wordt in een groter verband bezien
(het in de besluitvorming brengen van de samenhang met anderebeslissingen).
Devoorbeelden laten zien dat een hoger niveauvanperfectie inhet besturend proces
duidt op,samengevat:
— meer systematiek;
— meer terugkoppeling;
— meervooruitzien en
— meerintegratie.
Middels de voorbeelden is ook duidelijk geworden wat een laag niveau van perfectie
kan inhouden en wat een relatief hoog niveau vanperfectie inhoudt. Echter isdeonderscheiding in laag en hoogniveauvanperfectie nogteglobaal.Daarom iseenschaal
van 0 tot 100opgesteld waarinhet cijfer 0wijst ophet laagsteniveauvanperfectie en
100 op het hoogste niveau. Daartussen in zitten alle mogelijke variantenvanlagetot
hoge niveaus van perfectie in het besturend proces. In tabel 2.1 wordt door eenaantal kernachtige bewoordingen aangegeven wat men zich bij een bepaald niveau van
perfectie kan voorstellen. Om een niveau van perfectie te bepalen stellen we onstelkensviervragen:
a.systematiek, in hoeverrewordenbeslissingengenomenvolgenseenminofmeervast
patroon?;
b. terugkoppeling: in hoeverre is er eenvoortdurende toetsingvandejuistheid vande
genomen beslissing?;
c. vooruitzien: in hoeverre wordt bij het nemen van beslissingen vooruitgezien, uitgaande van de werkingsduur vandebeslissing,d.w.z.deperiodewaaroverdebeslissing consequenties heeft? In het ene geval is dit een week (dit kanbijvoorbeeld in
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de weekplanning zo zijn), in het andere is het tien jaar (bijvoorbeeld bij aanschaf
vaneenmachine);
d. integratie: in hoeverre wordt het probleem ineengroterverband gezienvoordat de
beslissingwordt genomen?
De antwoorden op deze vragen geven eenindruk vanwat eenbepaald niveauvanperfectie inhoudt.
In de volgende hoofdstukken, waarin de wijze van besturen op de verschillende aandachtsvelden wordt behandeld, merken we hoe bovenstaand overzicht de mogelijkTabel2.1. Niveaus vanperfectieop een schaal0—100
Niveau
van
perfectie

Systematiek:
in hoeverre worden beslissingen
genomen volgens
eenmin of meer
vast patroon?

Terugkoppeling:
in hoeverre iser
een voortdurende
toetsingvan de
juistheid van de
genomen beslissing?

Vooruitzien:
inhoeverre wordt
bij het nemen van
beslissingen vooruitgezien, uitgaandevan dewerkingsduur van debeslissing?

Integratie:
in hoeverre wordt
het probleem, voordat de beslissing
wordt genomen, in
een groterverband
bezien?

zeerlaag
0-20

geen regels:
een zekere routine
is aanwezig

nooit:
tenzij onbewust

nauwelijks.
men leeft met het
probleem van het
moment

niet:
het probleem wordt
op zichzelf staand
beschouwd

laag
20-40

vuistregels:
globale regels
vormen de basis
voor de besluitvorming

soms:
voor de hand
liggende
ervaringen
worden verwerkt

enigszins:
urgenties worden
bekeken

enigszins:
doorslaggevende
neveninvloeden
worden meegenomen

gemiddeld
40-60

regels:
belangrijke
beslissingsprocessen zijn
onderbouwd
met regels

regelmatig:
belangrijkste
informatie wordt
in overweging
genomen

redelijk:
prioriteiten
komen aan de
orde

inruim verband:
er wordt gekeken
naar directe
raakvlakken

hoog
60-80

procedures:
combinaties van
op elkaar
afgestemde
regels

vaak:
de meeste informatie uit het
verleden wordt
in overweging
genomen

ver:
voorziene ontwikkelingen
worden in
overweging
genomen

inwijd verband:
belangrijke invloedsfactoren worden
meegenomen

zeer hoog
80-100

systemen:
uitgewogen
stelselvan op
elkaar afgestemde
procedures

altijd:
alle relevante
informatie uit
het verleden
wordt in overweging genomen

zeer ver:
te verwachten
ontwikkelingen
worden nagegaan
en in overweging
genomen

in algeheel verband:
alle invloedsfactoren
worden meegenomen
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heid biedt de verschillende wijzen vanbeslissen tevoorzien vaneenniveauvan perfectie. En wel een niveau van perfectie dat in cijfers wordt uitgedrukt. Een voorbeeld:
debesturingvanhet functioneren vanhet onderhoudspotentieel (veld5):
niveau0—20: nauwelijks enige werkvoorbereiding; de tijdsduur van karweien wordt
niet vooraf bepaald; werkverdeling geschiedt door de uitvoerenden zelf; controle op
deuitvoering door toezichtvandebaas,en
niveau80—100: voordemeeste karweien zijn vastewerkvoorschriften opgesteld,complete werkvoorbereiding; calculatie van karweien gebaseerd op een systeem vandeeltijdberekeningen (bijv. UMS);werkverdelingisgrotendeelsbepaald door takenpakketten; controle door vergelijking vandebestede tijd met eennormtijd, alsmedehet analyserenvan afwijkingen.
Meerdetailinformatie hierovervindt uindeelII.
Naar aanleiding van het voorgaande kan het vierde basiselement van het bestuurlijk
modelworden geformuleerd:
Basiselement4
De bestuurlijke activiteiten, gericht op de vier elementaire bestuurlijke resultaten,
kunnen wordenverricht opverschillende niveausvan perfectie.
In het begin van deze paragraaf werd gezegd dat het besturend proces niet in elkbedrijf hetzelfde zal zijn. Wekunnen dit nu ook zoformuleren: inverschillende bedrijven zal het verloop van de besturing worden gekenmerkt door verschillende niveaus
van bestuurstechnische perfectie. Devraagisdaarbijnatuurlijk in welksoort bedrijven
welkniveauvanperfectie voorkomt en welkniveauvanperfectiejuist isineenbepaaldesituatie.Inhetvolgendehoofdstuk wordt hieropverderingegaan.

2.6.Conditiesvoordebesturing
Als we willen praten over de wijze van besturen is een nadere detailleringvanditbegrip noodzakelijk. Terillustratie roepen wehet beeld opvan dezgn.informele organisatie. De informele organisatie is het geheel van feitelijke machts-en invloedsverhoudingen en de spontaan gegroeide vormen van samenwerking [1] . Hetherkennenvan
iets als een informele organisatie wijst erop dat defeitelijke gangvanzakenvaakniet
overeenkomt met hetgeen in de officiële procedures of in de officiële hiërarchische
verhoudingen is bedoeld en vastgelegd. Dit is ook normaal,aangezien erruimte moet
blijven voor het reageren op onvoorspelbare situaties, dat er bovendien ruimte moet
blijven voorhet ontwikkelen vaneenleefpatroon dat aansluit op de individuelebehoeften vande betrokkenen.
Wezien zelfs dat,indien debesluitvorming zouverlopenvolgensdezgn.formele organisatie, dat vaak niet eens wenselijk zou zijn. Iedereen kent het effect vanstiptheidsacties. Soortgelijke effecten zouden hier ook ontstaan. Maarwaarom dande officiële
procedures enhiërarchische verhoudingen?
Zij hebben het karakter van verkeersregels. Door regels probeert men het geheelvan
de beslissingen der verkeersdeelnemers te stroomlijnen. Waarbij men er dan welvan
uitgaat dat niet iedereen zich stipt aan de regels houdt (er ontstaat daaralshet ware
een informele organisatie). Proceduresenhiërarchische structuur worden ook nietbe45

schouwd als de werkelijkheid, maar als een kader waarbinnen de feitelijke gang van
zaken zich voltrekt. We scheppen omstandigheden die zodanig zijn dat we ervan uit
kunnen gaan dat de feitelijke gangvan zaken goed verloopt.
Eenvoorbeeld:Menvindt het noodzakelijk,datdeproduktie-afdeling bijdeaanschafenvervanging
vanmachinesmethettoekomstige onderhoudvandiemachinesrekeninghoudt.Eenmogelijk kader
voor dit proces is een procedure waarin vastligt dat de produktie-afdeling bij de aanschaf vaneen
nieuwe machine in overleg met de leverancier een schatting maakt vanhet te verwachten onderhoud.
Natuurlijk gaat men er in zo'n gevalniet vanuit dat dit ook bij elke nieuwe machine zalgebeuren.
Er zullen gevallen zijn waarbij de aanschaf zo urgent isdat het onderhoud niet vantevorenwordt
bekeken. Als dit geen regel wordt, is het ook geen bezwaar. Indien echter blijkt dat uiteindelijk
praktisch nooit rekeningwordtgehoudenmethet onderhoud,danligthetvoordehanddeprocedure
bijtestellen.
Een nieuwe procedure zou kunnen zijn dat door de onderhouds-afdeling een programma vaneisen
voor de machinesmoet worden opgesteld, alvorens tot aanschaf kan worden overgegaan. Opbasis
vandit eisenpakketkandeproduktie-afdeling overgaantotkeuzevaneenmachine.
Deze procedure zou kunnen bewerkstelligen dat in een groter aantal gevallen daadwerkelijk rekening wordt gehouden met het onderhoud. Ook hierbij moet men er weer
van uitgaan dat niet in alle gevallen deze procedure letterlijk zal worden gevolgd. Een
nog verdergaande procedure zou kunnen zijn dat een vast periodiek overleg wordt ingesteld waarin produktie en onderhoudsafdeling specifiek de aanschaf van machines
bespreken, een programma van eisen opstellen met behulp van een standaard-checklist, enz.
Men ziet dus dat mensen bezig zijn met het nemen van beslissingen. Men ziet dat er
procedures en afspraken zijn over de hiërarchische verhoudingen die als een soort middel fungeren om de besturende processen goed te laten verlopen. Men ziet ook dat er
informatie is die verwerkt wordt (programma van eisen) en dat er hulpmiddelen zijn
(zoals de checklist) die dienen om informatie te verwerken. We kunnen hier spreken
van middelen, en wel bestuurlijke middelen, die nodig zijn voor de besturende processen.
In het besturend systeem kunnen we derhalve een onderscheid maken tussen het feitelijke besturende proces en de middelen die nodig zijn om dit besturend proces mogelijk te maken.
Men heeft in het voorgaande voorbeeld ook kunnen zien dat procedures en afspraken
niet altijd stipt zullen worden nageleefd. Ook kunnen we ervan uitgaan dat informatie
die er is niet altijd zal worden gebruikt, en hulpmiddelen al evenmin. Ook handelen
mensen niet altijd zó, als we idealiter van hen zouden mogen verwachten. Bestuurlijke
middelen hebben daardoor iets onvoorspelbaars in zich, waardoor het onmogelijk
wordt de beslissingsprocessen en de uitkomst ervan exact te voorspellen. Dit is de
reden dat wij naast de term bestuurlijke middelen de term bestuurlijke condities hanteren. De bestuurlijke middelen voorzien in de noodzakelijke condities voor het besturende proces. De mate waarin in condities wordt voorzien bepaalt overigens wel
de feitelijke gang van zaken in de besturende processen. En om een verandering in de
gang van zaken te krijgen moeten we ook andere condities stellen. Dit hebben wegeïllustreerd aan de hand van het wijzigen van de procedures rond de aanschaf van een
machine.
Generaliserend kunnen we stellen dat de wijze van besturen te ontleden isnaar twee
elementen:
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1.de feitelijke gang van zaken bijhet nemenvanbesluiten, dieweaanduiden met het
besturendproces, en
2.de condities,de voorwaarden waarinmoet worden voorzien enonderinvloed waarvanhetbesturend proceszichvoltrekt.
Hiermee komen we tot de formulering vanhet vijfde basiselementvanhet bestuurlijk
model:
Basiselement5
De wijze van besturen is te onderscheiden in besturende processen ende condities
voor die processen. Veranderingen in de condities leiden tot veranderingen in het
besturendeproces.
Weonderscheiden eenviertalcategorieënvan conditiesnaardewijzewaaroperinwordt
voorzien,nl.:
a.deorganisatorischeregelingen
Onder organisatorische regelingen verstaan we een stelselvanafspraken, dieaangeven
hoe de besluitvormingsprocessen moeten verlopen enwieerbij worden betrokken.We
onderscheiden hier:
— afspraken met betrekking tot het verloop van het beslissingsproces, de zgn.procedures;
— afspraken met betrekking tot taak,plaats,verantwoordelijkheden en bevoegdheden
vandeverschillende functionarissen.
Hierbij kan wordengedachtaan
—afspraken over verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. het beheer van de
produktiemiddelen;
— de verhouding tussen technische dienst en centrale specialistische afdelingen (m.n.
inkoop enpersoneelszaken);
— de organisatie vandetechnische dienst zelf (bijvoorbeeld centraal ofdecentraal);
— deplaatsentaakvanhet technisch bureau;
— deverhoudingtussenwerkvoorbereidings-en planningsfunctie.
b.het bestuurlijkpersoneel
Van belang zijn dekwaliteit vanhet personeel (ervaring,opleiding,socialevaardigheid
e.d.) en het aantal mensen dat bij de besturing is betrokken.We kunnen hierdenken
aan
— bazenenchefsintechnischedienst enproduktie;
— planners;
— werkvoorbereiders;
— inkopers,
— magazijnbeheerders;
— ontwerpers enconstructeurs;
— uitvoerenden,voorzoverbestuurlijk bezig.
c.de informatie
Onder 'informatie' vatten we alle informatie samen die voordebesturingvanhet onderhoud beschikbaar is.Weonderscheiden:
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— informatie overwatfeitelijk isgebeurd,zoalsgegevensovertijdsbesteding, materiaalverbruik, storingen,kosten, enz.;
- informatie over genomen besluiten zoalsonderhoudsplannen,budgetten,produktieplannen,schriftelijke opdrachten, e.d.;
— documentatie, zoals tekeningenarchief, onderdelenlijsten, montage- endemontagevoorschriften, overzichten metsmeerpunten enz.
d.debestuurlijke hulpmiddelen
'Bestuurlijke hulpmiddelen' zijn allehulpmiddelen diebeschikbaar zijn om informatie
te verzamelen, teveredelen,opte slaan entedistribueren.Hierbijkunnenwenoemen:
— opdrachtformulieren;
— urenverantwoordingsformulieren;
— planningsystemen;
— budgetsystemen;
— checklistsvooraanschafvanmachines;
— preventief-onderhoudsschema's;
— inspectieüjsten;

Teruggrijpend opdevorigeparagraaf,waarinhet niveauvanperfectie werd geïntroduceerd, is ons uitgangspunt dat er een positieve relatie zal zijn tussen het niveau van
perfectie dat voorkomt en de condities die er zijn. Is dit immers niet het geval,dan
treden enerzijds combinaties op van veel condities en een laag niveau van perfectie.
Een situatie dus waarin bestuurlijke middelen aanwezig zijn (enbetaald moeten worden) zonder dat ze worden gebruikt. Anderzijds zouereenhoogniveauvan perfectie
bestaan, zonder dat dit ondersteund wordtmetvoldoendecondities.Inditgevalisde
kans dat onjuiste beslissingen wordengenomen evengroot alsbij eenlaagniveau.
Voor alle duidelijkheid zijn deverschillendebegrippenm.b.t.het besturen inbijlage1
nogeenssamengevat.

2.7. Samenvatting
Wanneer weproberen deinhoud vanhetvoorgaandekort samen tevatten,dan komen
wetot devolgendepuntsgewijze opsomming:
— gegeven een bepaalde bedrijfssituatie wordendeuitkomstenvanhet onderhoudsgebeurenbepaald doorhet onderhoudsbeleid ende onderhoudsbesturing;
— voor deanalysevandeonderhoudsbesturing richten weonsniet opdegenomenbesluitenzelf,maar opdewijze waarop dezebesluiten tot stand komen;
— debesturingvanhet onderhoud omvatverschillendebestuurlijke activiteiten,beginnend bij de verwachte produktie en eindigend bij het gerealiseerde onderhoud.De
bestuurlijke activiteiten zijn te rangschikken naarzesaandachtsvelden t.w.:
veld1: capaciteit produktiepotentieel;
veld2: beschikbaarheid produktiepotentieel;
veld3:capaciteit onderhoudspotentieel;
veld4:beschikbaarheid onderhoudspotentieel;
veld5: functioneren onderhoudspotentieel;
veld6: onderhoudswerkstroom;
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opelkvandezesaandachtsgebieden kunnen debestuurlijke activiteiten opverschillende wijzen worden uitgevoerd. Elkbestuurlijk proceskenmerkt zichdoor eenbepaald niveauvanperfectie opdeschaal,van0tot 100;
bestuurlijke activiteiten kunnen slechts plaatsvinden alsdaartoe conditiesaanwezig
zijn. Devolgendeconditieszijn onderscheiden:
1.organisatorische regelingen,
2.bestuurlijk personeel,
3. informatie,
4.bestuurlijke hulpmiddelen.
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Hoofdstuk 3.De keuze van de wijze
van besturen

3.1. Inzicht in de belangrijke elementen
Gebleken is dat in het onderzoek op een specifieke manier naar de onderhoudsproblematiek wordt gekeken. Centraal staat hierbij de vraag welke wijze van besturen
in een bepaalde situatie de garantie biedt voor goede resultaten. Figuur 3.1 geeft de
plaats van de onderhoudsbesturing nog eens weer.

bedrijfssituatie
A

'

•

besturing
van het
onderhoud
B

''

'1
onderhoudsbeleid
C

'1

kosten en
opbrengsten v an
het onderhoi d
D

Figuur 3.1. Deplaats van deonderhoudsbesturing tenopzichtevan de bedrijfssituatie, het onderhoudsbeleidendekosten en opbrengsten vanhetonderhoud
In figuur 3.1 wordt aangegeven dat — gegeven een bepaalde bedrijfssituatie — de onderhoudsbesturing en het onderhoudsbeleid bepalend zijn voor de kosten en opbrengsten van het onderhoud. In hoeverre is middels het onderzoek nu een inzicht opgebouwd met betrekking tot de aangegeven elementen? Wezullen ze afzonderlijk behandelen.
A.De bedrijfssituatie
Er is gestreefd naar een algemene typering van de bedrijfssituatie naar kenmerken die
voor de onderhoudsbesturing van belang zijn. Deze typering werd gevonden in de volgende drie kenmerken:
— de aard van het onderhoud.
Met aard van het onderhoud duiden we dan op de inhoud van de onderhoudskar50

weien. Deze is af te leiden uit de samenstelling van produktie-apparatuur en gebouwen (veel of weinig onderdelen, veel of weinig verschillende componenten,
waarbij onder componenten delen van een machine worden verstaan met een eigen
functie, en veel of weinig verschillende machines of gebouwen). Het kenmerk
wordt aangeduid met de codeBI (zie bijlage 3 voor toelichting),
— de omvang van het onderhoud.
Met de omvang van het onderhoud wordt bedoeld het aantal manuren of manjaren
onderhoud c.q. de hoeveelheid onderhoudspersoneel (inclusief het personeel van
derden). Dit kenmerk wordt aangeduid met B5 (zie bijlage 3 voor de definitie);
de consequenties van het nalaten van onderhoud.
— De consequentie van het nalaten van onderhoud is in de eerste plaats gevaar voor
personeel en omgeving (veiligheid). In de tweede plaats zijn er kosten van produktieverlies door stilstand, te late levering, slechte kwaliteit, afval en uitval, verlies aan
goodwill en te snelle slijtage van machines en gebouwen (toelichting bijlage 3).
Met deze drie kenmerken kan een willekeurige bedrijfssituatie worden getypeerd. Het
is een duidelijk voordeel dat op deze wijze een eenvoudige manier van typering isgevonden. Het nadeel is echter dat het een nogal globale typering isvoor wat betreft het
eerste en derde kenmerk, nl. de aard van het onderhoud en de consequenties van het
nalaten van onderhoud. Een bedrijf wordt op grond van een beeld van zijn produktieproces(sen) geplaatstop een schaaldie loopt van 1 tot 5. Het beeld van het produktieproces wordt gevormd uit een aantal ingevulde vragen uit de enquêtelijst zoals:
— welke Produkten worden voortgebracht?;
— in hoeverre zijn bij de produktie factoren van belang als het halen van levertijden,
kwaliteit van Produkten, veiligheid van de produktie-apparatuur, bezettingsgraad
van de produktie-apparatuur, vereiste hygiëne en dergelijke?;
— welke piekbelastingen zijn er in het produktieproces?
Mede ter verduidelijking van de toekenning van de cijfers 1tot 5 voor de aard van het
onderhoud en de consequenties van het nalaten van onderhoud worden in tabel 3.1
voor een aantal groepen vanbedrijven detoegekende cijfers vermeld. Let wel, dat deze
cijfers gemiddelden zijn van een aantal bedrijven. Aan individuele bedrijven werden alleen gehele cijfers toegekend. Ook zijn er cijfers die de omvang vanhet onderhoud aangeven (het aantal onderhoudsuitvoerenden inclusief personeel van derden) en cijfers
die aangeven in hoeverre in ploegendienst wordt gewerkt. Voor het laatste cijfer (aangeduid met B3), werd van het bedrijf (of het gedeelte van het bedrijf waarvoor de enquête werd ingevuld) de volgende berekening uitgevoerd:
— percentage werknemers, werkend in de dagdienst
X 0,01
— percentage werknemers, werkend in tweeploegendienst
X 0,02
— percentage werknemers, werkend in drieploegendienst
X 0,03
— percentage werknemers, werkend in vierploegendienst
X 0,04
Optelling levert een cijfer dat een indruk geeft van de mate waarin in ploegendienst
wordt gewerkt (weegfactor ploegendienst).
Wat betreft de onderlinge verbanden tussen de in tabel 3.1 genoemde kenmerken
wordt opgemerkt dat die bedrijven, waar de consequenties van het nalaten van onderhoud {Bil) hoog zijn, wat betreft de aard van het onderhoud vaak complexer zijn
{BI is hoger).
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Tabel 3.1. Kenmerken van de bedrijfssituatie in diverse groepen van bedrijven
(tussen haakjes het aantal bedrijven in een groep)
aard van
het onderhoud

weegfactor
ploegendienst

aantal
onderhoudsuitvoerenden

consequenties
vanhetnalaten
van onderhoud

BI*

B3

B5*

Bil*

(1)
(3)
(3)
(8)
(8)
(4)

1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

1,0
1,0
1,0
1,1
1,5
2,0

3,6
22,2
3,1
31,6
33,0
7,2

1,0
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0

(3)

2,0

1,3

39,5

3,0

(4)
(15)
(3)
(20)
(6)
(10)

2,0
2,5
3,0
3,0
3,0
3,0

1,8
1,4
2,0
1,6
2,2
2,0

56,9
3,8
12,0
6,3
58,4
24,5

3,3
3,0
2,0
3,0
3,0
3,0

(3)
(4)
(8)
(3)

3,0
3,3
3,5
3,7

1,8
1,6
2,9
2,6

29,5
24,8
66,3
1012

3,0
3,0
4,0
3,0

(3)
(3)
(3)
(7)
(7)
(4)
(3)

4,0
4,0
4,3
4,7
4,9
5,0
5,0

1,7
3,0
1,6
3,1
2,4
3,2
3,7

42,0
63,1
116,5
182,0
113,9
138,0
178,0

3,0
4,3
4,3
4,6
5,0
5,0
5,0

3,1

1,9

49,6

3,3

Produkten

confectie
metaalwaren
machines, apparaten
transportmiddelen
levensmiddelen**
meelprodukten
elektrotechnische
Produkten
elektronische
Produkten
kaasenmelkpoeder
kunststofprodukten
drukwerk
dranken
melkprodukten***
spinnerijen,
weverijen
tabakswaren
papier
wals-engietprodukten
farmaceutische
Produkten
oliën, vetten
cement, baksteen
vaste chemicaliën
vloeibare chemicaliën
synthetische garens
aardolieprodukten
totaal gemiddelde van
149 bedrijven

*zie definities bijlage 3
**vleeswaren, groenteconserven, suikerwaren, sausen,e.d.
*** andere dan kaas en boter

B. De besturing
Zoals uit het vorige hoofdstuk is gebleken, kan de wijze van besturen worden ingedeeld naar enerzijds de wijze waarop de bestuurlijke processen verlopen en anderzijds de bestuurlijke toerusting (de condities). Het verloop van de bestuurlijke processen wordt getypeerd door het niveau van perfectie en de bestuurlijke toerusting
wordt getypeerd door de mate waarin condities aanwezig zijn.
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Het is mogelijk gebleken voor de zes bestuurlijke aandachtsvelden die in het vorige
hoofdstuk zijn afgeleid (zie de uitklapbare bijlage) het feitelijke niveau van perfectie
vast te stellen. Met feitelijk bedoelen we dat het niveau van perfectie is vastgesteld
voor een representatieve periode, die overigens door de bedrijven zelf werd bepaald
(vaak werd de periode vaneenjaargekozen).In deenquêtelijst werd aande bedrijven
m.b.t.iedervan deaandachtsvelden eenaantalvragengesteld,zoals
— 'Hoe vindt de planning van de uitvoering van de onderhoudsopdrachten plaats?'
(hierbij werden zeven voorbedrukte antwoordmogelijkheden gegeven, waarbij telkens aangegeven moest worden voor hoeveel procent van de karweien zo'n antwoord van toepassing was. Zo werd inéénbedrijf 20procent vanhet werkvolgens
vaste tijdschema's periodiek uitgevoerd, 50procent viaeenstrokenbordplanning ingepland en de rest in principe in volgorde van binnenkomst uitgevoerd. Eenander
bedrijf plande 30 procent van het werk middels een weekplanning enderest werd
nietgepland);
- 'hoe is de controle op het verloop van de onderhoudsuitvoering geregeld?' (hier
werden negen antwoordmogelijkheden gegeven);
- 'Hoe wordt vastgesteld welke reserve-onderdelen van de produktie-apparatuur in
welkehoeveelheden invoorraad moeten zijn?';
- 'Op welke wijze wordt beslist overaanpassingen inde onderhoudscapaciteit?';
— 'Hoe wordt bij de aanschaf van produktie-apparatuur rekening gehouden met het
teverwachten onderhoud?';
— enz.
In aanvulling op dezevragen werd ook gevraagd naar debeschikbaarheid van informatie bijvoorbeeld bij deplanning overtijdsuren perkarwei,bijvoorraadbeheer overmateriaalverbruik, enz. Ook werd gevraagd naar de beschikbaarheid van systemen als
planning- en normstellingsproblemen, een werkbonnensysteem en budgetprocedures.
Verder kwamen de organisatie en het bestuurlijk personeel ter sprake. Dit allemaal
om te zien in hoeverre er een feitelijke ondersteuning isvan de beslissingsprocessen
zelf.
Op grond van de antwoorden op deze vragen werden het niveau van perfectie en de
mate waarin condities aanwezig waren berekend volgens een standaard-berekeningsprocedure.Dezeprocedure wordt indeel IIbesproken voorwatbetreft deniveausvan
perfectie. Voor de berekening van de mate van aanwezigheid vanconditieszijverwezennaardetussenverslagen [12]met debijbehorende verwerkingsformulieren.
Het resultaat vandeberekeningvandeniveausvanperfectie vindt uintabel3.2,waar
degemiddelden vanverschillendegroepenvanbedrijven zijn vermeld.
Voor eenalgemeneindrukbetreffende debetekenisvandezecijfers wordt aangeraden
ze te vergelijken met de algemene schaal voor het niveau van perfectie (zie tabel 2.1
of de uitklapbare bijlage). Wiegeïnteresseerd is in de achtergrond vandezecijfers zij
verwezen naar deel II van dit boek. Daar wordt in de tabellen 5.1,6.1,7.1, 8.1, 9.1,
en 10.1 voor de velden 6 t/m 1een meer specifieke uitwerking van het niveau van
perfectie per afzonderlijk veld gegeven. Vooralsnog zal dit laatste alleen interessant
zijn voor de lezer die de resultaten van het onderzoek diepgaand wilbestuderen.
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Tabel 3.2. Niveaus vanperfectie bij diverse groepen van bedrijven
(tussen haakjes het aantal bedrijven per groep)
Produkten
veldl
confectie
metaalwaren
machines, apparaten
transportmiddelen
levensmiddelen*
meelprodukten
elektrotechnische
Produkten
elektronische
Produkten
kaas en melkpoeder
kunststofprodukten
drukwerk
dranken
melkprodukten**
spinnerijen,
weverijen
tabakswaren
papier
wals-en gietprodukten
farmaceutische
Produkten
oliën, vetten
cement, baksteen
vaste chemicaliën
vloeibare chemicaliën
synthetische garens
aardolieprodukten

0)

gemiddeld niveau vanperfectie op
veld 2 veld 3 veld 4
veld 5

veld 6

gemiddelde
It/mó

(3)
(3)
(8)
(8)
(4)

13
44
42
29
56
23

38
48
46
47
57
39

29
55
48
44
47
47

28
53
33
35
48
28

9
43
39
33
45
38

4
36
44
33
40
43

20
47
42
38
49
37

(3)

54

65

63

35

44

33

49

(4)
(15)
(3)
(20)
(6)
(10)

56
20
51
48
58
41

65
38
44
54
54
51

70
26
40
38
55
51

58
30
39
33
55
46

47
24
33
32
42
45

39
32
32
42
47
58

56
28
36
42
52
49

(3)
(4)
(8)
(3)

41
52
49
42

38
50
51
58

47
62
48
58

40
48
49
64

42
49
47
54

48
51
51
45

43
53
49
54

(3)
(3)
(3)
(7)
(7)
(4)
(3)

42
28
59
69
53
66
76

51
48
77
62
49
64
69

65
59
75
66
56
68
65

58
52
66
50
55
63
65

48
43
54
52
45
45
48

26
47
50
46
45
39
55

49
50
64
54
50
39
58

45

52

49

44

41

43

46

totaal gemiddelde
bij 149 bedrijven

*vleeswaren,groenteconserven,suikerwaren,sauzen,e.d.
**anderedankaasenboter
C.Het onderhoudsbeleid
Over het onderhoudsbeleid is nog nauwelijks gesproken in de voorgaande hoofdstukken. Alleen in par. 1.3 is het onderhoudsbeleid genoemd en omschreven als 'de in de
onderneming geldende visie, die als uitgangspunt dient bij de bepaling en realisering
van het onderhoud'. Hoe moeten we dit nu zien? We kunnen het eigenlijk zo omschrijven, dat we via het onderhoudsbeleid aangeven hoe we in principe de onderhoudsproblemen willen aanpakken. Een voorbeeld is de uitspraak dat hoogstens een
derde deel van het onderhoudswerk wordt uitbesteed of dat minstens 50 procent van
het onderhoudswerk preventief moet zijn. Het gevolg van zo'n uitspraak is, dat men
met beslissingen die bij de besturing van het onderhoud moeten worden genomen niet
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meer alle kanten opkan. De chef technische dienst bijvoorbeeld die beslist over het
uit te besteden werk of over de hoeveelheid preventief onderhoud zit wel aan deze
uitspraken vast. Hij mag alles beslissen als hij maar binnen het kader blijft dat door
deze uitspraken wordt gevormd.
Maar het onderhoudsbeleid doet in feite nog meer. Laten we bijvoorbeeld eens kijken
naar die uitspraak over het preventieve onderhoud. Men kan wel minstens 50 procent
preventief onderhoud willen hebben, maar daarbij moet men het volgende bedenken.
Om dit preventieve onderhoud goed uit te kunnen voeren is een behoorlijke planning
en werkvoorbereiding nodig. Of om in de termen van dit onderzoek te spreken, er is
een hoger niveau van perfectie nodig in de planning en de werkvoorbereiding. Dit
wordt geïllustreerd in figuur 3.2.

bedrijfssituatie

besturing

beleid

Figuur 3.2. De invloed vanbeleid

a. De bedrijfssituatie wordt als uitgangspunt genomen. Vanuit de bedrijfssituatie
wordt een onderhoudsbeleid geformuleerd, dat op deze bedrijfssituatie is afgestemd;
b. Het geformuleerde beleid beperkt niet alleen de beslissingsmogelijkheden (scheppen
van kaders) maar beïnvloedt ook de wijze van besturen.
Wanneer we dus de juiste wijze van besturen willen vinden, moeten we zowel naar de
bedrijfssituatie als naar het onderhoudsbeleid kijken. Het grote probleem was voor
ons dat bijna geen enkel bedrijf zijn onderhoudsbeleid zodanig wist te formuleren, dat
daarin enig houvast te vinden was voor conclusies over de besturing. Wel kunnen we
stellen dat de feitelijke hoeveelheid gepland onderhoud de weerslag vormt van tenminste een groot gedeelte van het onderhoudsbeleid. Of anders gezegd: uit de feitelijke hoeveelheid gepland onderhoud kunnen we een indruk krijgen van hoe men tegen het onderhoud aankijkt. In tabel 3.3 geven we de cijfers van het geplande en ongeplande onderhoud van verschillende groepen van bedrijven. We wijzen erop dat het
onderhoudsbeleid in hoofdstuk 4 nog eens aparte aandacht krijgt.
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Tabel 3.3. Percentages gepland en ongepland onderhoud
(tussen haakjes het aantal bedrijven per groep)

Produkten

confectie
(O
metaalwaren
(3)
machines, apparaten
(3)
transportmiddelen
(8)
levensmiddelen***
(8)
meelprodukten
(4)
elektrotechnische
Produkten
(3)
elektronische Produkten (4)
kaas en melkpoeder
(15)
kunststofprodukten
(3)
(20)
drukwerk
dranken
(6)
melkprodukten***
(10)
spinnerijen, weverijen
(3)
tabakswaren
(4)
papier
(8)
wals-en gietprodukten
(3)
farmaceutische Produkten (3)
oliën,vetten
(3)
cement, baksteen
(3)
vaste chemicaliën
(7)
vloeibare chemicaliën
(7)
synthetische garens
(4)
aardolieprodukten
(3)
totaal gemiddelde van
149 bedrijven

% ongepland
onderhoud*

% inspectief
onderhoud*

% periodiek
onderhoud*

85
43
60
53
32
35

5
11
7
22
22
18

10
46
33
25
42
47

51
68
35
55
58
37
21
27
35
25
33
54
37
15
29
18
28
35

4
13
22
8
10
27
22
22
13
25
23
9
21
17
27
34
12
27

45
20
39
37
32
27
57
51
47
31
43
37
42
68
26
23
34
32

40

19

41

*definities in bijlage 3 — somsishettotaalvandepercentageskleinerdan 100.Het ontbrekende
gedeeltebetreft incidenteel onderhoud, datwordt geplandmaarnietzondermeerineenvande
categorieënisintedelen
**vleeswaren,groenteconserven,suikerwaren,sausen,e.d.
***anderedankaasenboter

D. Kosten en opbrengsten van het onderhoud
De kosten en opbrengsten van het onderhoud kunnen we beschouwen als de uitkomst
van het gehele onderhoudsgebeuren. We moeten ons daarbij realiseren dat kosten en
opbrengsten zowel in de materiële sfeer liggen als in de immateriële sfeer. Bij de eerste denken we aan de feitelijke onderhoudskosten en aan opbrengsten als bijvoorbeeld
het voorkomen van produktieverlies en kwaliteitsverlaging. Bij de tweede denken we
aan de behoeftenbevrediging die de leden van een organisatie al of niet ontlenen aan
hun functioneren in de organisatie. En in ons geval is dit het functioneren binnen de
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onderhoudsorganisatie inderuimste zin.Laten weeerst ingaan opdekosten enopbrengsten indeimmateriële sfeer.
Door welke factoren wordt debehoeftenbevrediging vandemedewerkers inhetbedrijf beïnvloed? Eenruwe indeling vandeverschillende factoren dievanbelang zijn
leverendeviergroepen opdieinfiguur 3.3 zijn genoemd [14].
Met het begrip taakbedoelen wehier zowel detaakinhoud alsde werkomstandigheden (werkplek e.d.). De taak als zodanig is beïnvloedbaar door wijzigingen aan te
brengeninelementenals
— devariatieinhetwerk;
— dematevanautonomie;
— demogelijkheid ofnoodzaak totsociale contacten;
— devereistekennisenvaardigheid inrelatietotdepersoonlijke capaciteiten;
— deverantwoordelijkheden enbevoegdheden;
— dematevaninvloed opdebesluitvorming (participatie);
— dematewaarin overlegwordt gepleegd.
Normen hebben de bedoeling aan te geven watwordt verlangd. Eenbelangrijk deel
van het afwegen vanallerlei -deels met elkaar in strijd zijnde — eisen gebeurt inde
voorbereidende fasen rond produktie enonderhoud (zoals produktontwikkeling, formuleren vankwaliteitseisen doordekwaliteitsafdeling, vastleggenvanlevertijden door
verkoop, vastleggen van onderhoudseisen door de afdeling engineering). Naast deze
formele normen, zijn erdeinformele normen,dievooreendeelberusten opgewoonten
en tradities. Deze informele normen ontstaan vooral daarwaarformele normenmoeilijk te geven zijn, denk bijvoorbeeld aandekwaliteit vanhetonderhoud. Inhetalgemeen zijn die normen vanpositieve invloed diedoor debetrokkenen alsredelijk en
zinvol worden ervaren. Hierbij ishetvanbelang dat denormen duidelijk zijn endat
men weet welke waarde wordt gehecht aanhet halen vannormen. Denoodzaak tot
het stellen vaneenduidelijk onderhoudsbeleid (hoofdstuk 4)houdt ookhiermeeverband.
Kennisvanderesultaten vanhet werk maakt het mogelijk zelf tebeoordelen inhoeverre aan de gestelde normen en uitgangspunten tegemoet wordt gekomen. Kennis
van deresultaten vanhet werk heeft eengunstige invloed op desatisfactie, en daarmee op de onderhoudsuitvoering zelf. Met name werkoverleg waarin de resultaten
vanhetwerkterdiscussiekomen,heeft hier een functie.
De waardering voor het werk wordt vooral verkregen vandecollega's envandechef.
Bij de collega's speelt de (informele) groepsnorm een belangrijke rol. Voor derol
van dechef ishet leiderschapsgedrag vanbelang. Leiders baseren hungedrag ophun
opvattingen over de mens als werker. Deze opvattingen zijn medebepalend voorde
stijl van leidinggeven. De stijl vanleidinggeven uit zich in twee soorten gerichtheid,
— degerichtheid opdetaak. Deaandacht is gericht ophetleverenvandeeconomischtechnischeprestatie;
— degerichtheid opdemensenenderelatiestussendemensen.Deaandacht isgericht
op hetfunctioneren vandegroep,opdeintegratie vanmenselijke verhoudingen,op
decommunicatie enophetscheppenvaneenpositieve sfeer.
Indien beide gerichtheden in ruimemateaanwezigzijn,ismengeneigd tesprekenvan
goed leiderschap. Naast het leiderschap zijn erdeeffecten vanbeoordeling,beloning,
promotie enz.diepositief kunnen werken opde behoeftenbevrediging.
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Het zal duidelijk zijn dat de wijze waarop bestuurd wordt (wie beslist, wie is verantwoordelijk, hoe is de planningprocedure, welke informatie isbeschikbaar, is er werkoverleg, enz.) de bovengenoemde factoren, en daarmee de motivatie van elk van de betrokkenen, beïnvloedt.

taak
taakinhoud
werkomstandigheden

kennis
weten wat
wordt verlangd

behoeftenbevrediging

van de resultaten
van het werk

waardering
leiderschap,
verhoudingen,
beloning,
beoordeling

Figuur3.3. Factoren diedebehoeftenbevredigingbeïnvloeden [14]

Dan zijn er de kosten en opbrengsten in de materiële sfeer. De beoordeling hiervan
vereist het beschouwen van een complex van factoren die we als volgt kunnen afleiden. De bedoeling vanuit de produktie is de produktie-apparatuur en gebouwen beschikbaar te hebben
— op het juiste moment;
— in dejuiste technische staat (juiste kwaliteit van apparatuur en gebouwen);
— voor dejuiste kosten.
En wat is dan juist? Wat juist is dient te worden afgeleid uit een vergelijking van de
kosten. De kosten waar het hier om gaat zijn enerzijds kosten in de zin van negatieve
opbrengsten, namelijk:
— produktieverlies door stilstand of vertraging;
— uitval, afkeur en afval;
— verlies van goodwill (door te late levering of slechte kwaliteit).
Anderzijds worden kosten gemaakt om deze nadelige effecten te voorkomen. Er kan
bijvoorbeeld een duurdere machine worden gekocht die weinig storingen veroorzaakt,
machines kunnen sneller worden vervangen; er kan worden gezorgd voor overcapaciteit (reservecapaciteit) bijvoorbeeld door twee machines te nemen in plaats van een.
Tot slot is er natuurlijk het noodzakelijke onderhoud. De kosten waarmee rekening
moet worden gehouden zijn dan:
—onderhoudskosten;
— kosten van (extra) afschrijving en rente van de produktie-apparatuur en gebouwen;
— extra complementaire kosten (meer energie e.d.).
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Voor het vormen van een oordeel over de kosten en opbrengsten van het onderhoud
zijn dus gegevens nodig over alle genoemde kostenfactoren. Tabel 3.4 biedt voor verschillende groepen van bedrijven een aantal cijfers over de kosten en opbrengsten van
het onderhoud. Slechts die groepen van bedrijven zijn gegeven, waarover voldoende
informatie werd verkregen.
Tabel 3.4. Enige cijfers over kosten en opbrengsten vanhet onderhoud voor
verschillende bedrijfsgroepen
(tussen haakjes het aantal bedrijven per groep)
onderhoudskosten van de
produktieapparatuur
als%van de
nieuwwaarde*

onderhoudskosten van de
produktieapparatuur
als%van afschrijving,
rente en
onderhoud

onderhoudskosten produktie-apparatuur
en gebouwen als
%van totale
produktiekosten

(3)
(8)
(10)
(4)

18,3
4,7
4,0
4,9

29
45
43
38

6
5
7
11

(3)
(4)
(15)
(3)
(20)
(6)
(10)
(4)
(8)
(3)
(3)
(7)
(7)
(4)
(3)

4,2
9,6
2,4
2,8
2,2
3,0
3,8
9,2
2,8
4,7
2,9
1,9
1,7
1,0
0,4

30
42
28
30
22
33
44
42
39
33
48
38
33
36
26

6
12
8
8
4
10
9

14
5
5
12

3,7

35

9

Produkten

metaalwaren
transportmiddelen
levensmiddelen**
meelprodukten
elektrotechnische
Produkten
elektronische Produkten
kaasen melkpoeder
kunststofprodukten
drukwerk
dranken
melkprodukten***
tabakswaren
papier
wals-en gietprodukten
oliën, vetten
vaste chemicaliën
vloeibare chemicaliën
synthetische garens
aardolieprodukten
totaal gemiddelde van
149 bedrijven

%stilstand
t.g.v. storingen
en onderhoud

9

11
4

10
2

9
17
8

-

3
4

7
8
3

7

*de onderhoudskosten (incl. derden) per nieuwwaarde zijn gedeeld door een correctiefactor
voorhet werken in ploegendienst. Deze factor isB3 uit tabel 3.1.Ondernieuwwaardewordt
verstaan het bedrag dat voor dezelfde apparatuur bij aanschaf heden zou moeten wordenbetaald
**vleeswaren,groenteconserven,suikerwaren,sausen,e.d.
***anderedankaasenboter
We hebben nu een indruk van de factoren die van belang zijn bij het beoordelen van
de uitkomst van het gehele onderhoudsgebeuren (zowel in de materiële als in de immateriële sfeer). In tabel 3.5 zijn deze factoren nog eens opgesomd. Rest de vraag of
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op grond van de middels de enquêtelijst verkregen gegevens een verantwoorde uitspraak mogelijk is over deze uitkomst.
Tabel 3.5. Factoren nodig voor een indruk vandeuitkomst vanhet onderhoudsgebeuren
kwantificeerbaar

moeilijk kwantificeerbaar

tebeoordelen factoren
indemateriëlesfeer

- onderhoudskosten
— kostenvanderden
- afschrijving enrente
urenstilstand
—nieuwwaarde

- produktieverlies door stilstand
— uitval,afkeur, afval
- verliesaangoodwill

tebeoordelen factoren
indeimmateriëlesfeer

- verloop
—verzuim
—klachten

- belevingvanhetwerk
- motivatie

Naar verloop, verzuim, klachten, beleving van het werk en motivatie isin de enquêtelijst niet gevraagd. Het zou niet verantwoord zijn op grond van enkel globale schriftelijke informatie een oordeel te geven over de mate waarin het onderhoudsgebeuren in
het bedrijf tegemoet komt aan individuele persoonlijke behoeften. Naar de meeste andere factoren is wel gevraagd, maar gebleken is dat alleen de onderhoudskosten en de
kosten van derden (voor onderhoud) met redelijke betrouwbaarheid werden gegeven.
Deze, overigens in de onderhoudswereld niet onbekende, moeilijkheid heeft vanzelfsprekend consequenties voor de waarde van uitspraken over de wijze van besturen,
zoals in devolgende paragrafen zal blijken.

3.2. De keuze van condities
De keuze van de wijze van besturen manifesteert zich in de regel alseen keuzevan de
bestuurlijke toerusting (de condities).
Vragen die worden gesteld zijn bijvoorbeeld;
— moet een werkvoorbereider worden aangetrokken?;
— moet informatie over stilstandtijden en stilstandsoorzaken worden vastgelegd?;
— wie is verantwoordelijk voor het onderhoud, de produktieleiding of de leiding van
de technische dienst?
Met de keuze van de nieuwe conditie wordt het besluitvormingsproces beïnvloed. Benoemen we een werkvoorbereider, dan zal de wijze van werkvoorbereiden anders zijn
dan voorheen.
Een andere verdeling van verantwoordelijkheden tussen produktie en technische
dienst zal leiden tot andere beslissingen m.b.t. het stilzetten van machines voor onderhoud [10].
Ook omgekeerd geldt deze redenering. Willen we andere beslissingen of andere besluitvormingsprocessen, dan kunnen we die bereiken door nieuwe condities te scheppen.
Wij duiden dit aan met 'cybernetisch benaderen van de besturing'. Figuur 3.4 geeft dit
schematisch weer.
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Figuur 3.4, Het cybernetisch benaderen vande besturing

Aldus constateren we dat de keuze van de condities moet zijn geënt op het gewenste
verloop van de besluitvorming. In het vorige hoofdstuk ishet verloop van het besluitvormingsproces getypeerd met het niveau van perfectie, zodat we ons nu afvragen hoe
de relatie is tussen aanwezigheid van condities en niveau van perfectie.
Het onderzoek leert dat er inderdaad een duidelijke relatie is tussen aanwezigheid van
condities en het niveau van perfectie in de besluitvorming. Hierbij moeten wij onderscheid maken tussen de condities informatie, hulpmiddelen en organisatorische regelingen enerzijds en de conditie bestuurlijk personeel anderzijds.
Wat betreft de condities informatie, hulpmiddelen en organisatorische regelingen, constateerden we dat bij een hoger niveau van perfectie geheel volgens verwachting meer
condities voorkomen. Zoals reeds is vermeld in de vorige paragraaf, werd het niveau
van perfectie alsvolgt berekend:
1.in de enquêtelijst werden diverse vragen beantwoord middels voorbedrukte antwoorden;
2. deze antwoorden maken het mogelijk via een standaardberekeningsprocedure
(hoofdstuk 5 t/m 10) het niveau van perfectie op elk van de zes aandachtsvelden vast te leggen op een schaal 0 tot 100.
De mate van aanwezigheid van condities is alsvolgt berekend:
1.in de enquêtelijst zijn diverse vragen over de aanwezigheid van condities gesteld, zoals:
— beschikt u over een normstellingssysteem?;
— beschikt u over een budgetsysteem?;
— worden gegevens over storingen vastgelegd?;
— is de technische dienst betrokken bij het opstellen van investeringsplannen?;
— enz.;
2. indien deze vragen positief werden beantwoord, werden punten toegekend. Het
maximum aantal punten dat per aandachtsveld kan worden gehaald is 10, het minimum isvanzelfsprekend 0 (voor de feitelijk gevonden getalswaarden verwijzen we
naar de tussenverslagen [12].
Wanneer we het verband tussen niveau van perfectie en mate van aanwezigheid van
condities grafisch weergeven ontstaat het beeld van figuur 3.5.
De relatie die in figuur 3.5 is geschetst geeft het gewenste verband te zien tussen niveau van perfectie en mate van aanwezigheid van condities en geldt voor elk van de
zes afzonderlijke aandachtsvelden. Tegen de verwachting in blijken vele bedrijven
toch een afwijkend beeld te vertonen op een of meer aandachtsvelden. Er zijn in dit
verband een aantal situaties te onderscheiden. Deze zijn aangeduid met P, Q,R en S.
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Figuur 3.5. De relatie tussen niveau vanperfectie en de mate vanaanwezigheid van condities

Situatie P: een bedrijf heeft een hoog niveau van perfectie en veel condities.
Dit is waarschijnlijk eenjuiste aanpak.
Situatie Q: een bedrijf heeft een laag niveau van perfectie en weinig condities.
Dit is waarschijnlijk eenjuiste aanpak.
Situatie R: een bedrijf heeft een hoog niveau van perfectie en weinig condities.
Dit is waarschijnlijk een onjuiste aanpak. Bij een bedrijf dat een hoog niveau van perfectie moet hebben, wordt dit niet ondersteund door condities. De kans op onjuiste
beslissingen blijft derhalve groot. Dit kan op zijn beurt leiden tot hoge kosten en/of
lage opbrengsten.
Bij een bedrijf dat met een laag niveau van perfectie kan volstaan, betekent deze situatie dat het hoge niveau van perfectie overbodig is;het levert naar alle waarschijnlijkheid niets extra op.
Eenvoorbeeldishetbedrijfwaarmendevervangingvanproduktie-apparatuurmedebaseerdeophet
verloop van de onderhoudskosten en deStilstandskosten enhet onderlingeverband tussendezekosten. Deze in principe redelijke perfecte aanpak kon weinig succes hebben door het ontbreken van
systematische informatie over onderhoudskostenpermachineenStilstandskosten inrelatietotovercapaciteit e.d.
Situatie S: een bedrijf heeft een laag niveau van perfectie en veel condities.
Dit is waarschijnlijk een onjuiste aanpak. Er wordt geld uitgegeven voor condities die
niet worden benut. Voor bedrijven die een hoog niveau van perfectie zouden moeten
hebben, zijn de mogelijkheden aanwezig om dit niveau te bereiken. Blijft men op het
lage niveau zitten dan is de kans op verkeerde beslissingen groot. Voor bedrijven die
met een laag niveau van perfectie kunnen volstaan is er een overschot aan condities.
Dit brengt wel kosten met zich mee, maar levert niets op.
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Het interessante is nu dat er vanuit de onderzoeken bij de afzonderlijke branches aanwijzingen zijn dat bedrijven die duidelijk de situatie R en S vertonen hoge kosten en/
of lage opbrengsten van het onderhoud hebben. Met name zijn deze aanwijzingen gevonden bij de voedingsmiddelenindustrie [12]. Dit levert voor de keuze van de wijze
van besturen een duidelijke indicatie op, namelijk dat de aanwezigheid van condities
moet worden afgestemd op het niveau van perfectie volgens het in figuur 3.5 geschetste verband. Met opzet spreken we hier van 'indicatie' en niet van norm, omdat de
kosten- en opbrengstencijfers ons in feite te weinig houvast bieden voor eenduidige
uitspraken in deze (zie de vorige paragraaf).
Nemen we genoemde indicatie als uitgangspunt, dan kunnen we de in het algemeen
voorkomende condities vergelijken met de gewenste condities. Er blijken dan een
aantal condities te zijn die vaak ontbreken.
Dit betreft met name:
— het ontbreken van betrokkenheid van functionarissen van de technische dienst bij
het opstellen van capaciteits-, investerings- en produktieplannen. Waarschijnlijk is
dit een reden waarom het niveau van perfectie in aanschaf, vervanging en capaciteitsplanning van de produktie-apparatuur achter blijft (zie volgende paragraaf);
— het ontbreken van inzicht in de kosten van produktieverlies (kosten van stilstand
in relatie tot overcapaciteit e.d., kosten van uitval, kosten van kwaliteitsvermindering enz.);
— het ontbreken van normen voor tijdsbesteding, die regelmatig worden bijgewerkt.
Voor het meer in detail nagaan welke betekenis de bovengenoemde indicatie heeft
voor de keuze van condities op de zes aandachtsvelden, wordt verwezen naar de
hoofdstukken 5 t/m 10. Elk van deze hoofdstukken wordt afgesloten met een paragraaf over de conditionering op het betreffende aandachtsveld.
Na de condities informatie, hulpmiddelen en organisatorische regelingen iets over de
conditie bestuurlijk personeel. Er is geen aanwijzing dat een hoger niveau van perfectie betekent dat er meer uren aan bestuurlijke tijd nodig zijn. Indien bijvoorbeeld bij
een laag niveau van perfectie van de planningenvoortgangscontrole éénplanner aanwezig is, dan is er geen reden aan te nemen dat bij eenhogerniveauvanperfectie dezelfde
planner het werk niet aan zou kunnen. Wél is het zo dat aan hem hogere vaktechnische eisen worden gesteld op het gebied van planning e.d. Ook blijft het aantal manjaren aan bestuurlijk personeel procentueel hetzelfde bij een toename van de bedrijfsgrootte. E.e.a. is weergegeven in figuur 3.6.
Van situatie (1) naar (2) zien we dat de bazen zelfde specialistische functie gaan vervullen of dat in de plaats van een baas een specialist in een stafachtige functie wordt
geplaatst. We praten hier dan over een bestuurlijke specialist, zoals een planner, een
werkvoorbereider of een inspectiefunctionaris. Van situatie (1) naar situatie (3) wordt
omdat het aantal uitvoerenden toeneemt, het aantal bazen groter. Omdat in grotere
bedrijven vaak hogere niveaus van perfectie voorkomen zal meestal een ontwikkeling
optreden naar situatie (4). In dit geval is er een specialistische afdeling die bepaalde taken op zich neemt. Een voorbeeld is het technische bureau, waar het werk wordt
voorbereid, gecalculeerd en gepland.
Bij hogere niveaus van perfectie komt de nadruk dus meer te liggen op de kwalitatieve
ontwikkeling en niet op de kwantitatieve toename van het bestuurlijk personeel. Op63

merkingen en cijfers over deze conditie vindt u ook in de hoofdstukken 5 t/m 10 (de
laatste paragraaf van deze hoofdstukken).
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Figuur3.6. Deconditiebestuurlijk personeelin verschillendesituaties. Hetaantalmanjaren bestuurlijkpersoneelt.o.v. hetaantaluitvoerenden blijftprocentueelhetzelfde(x%)
Resumerend zien we dat bij de keuze van de wijze van besturen de keuze van de juiste
condities belangrijk is. Dit belang wordt onderstreept door het feit dat het de condities zijn die de 'bestuurlijke' kosten veroorzaken, bijvoorbeeld de kosten van het verzamelen, verwerken en distribueren van informatie, de kosten van technische documentatie, de kosten van de uren, die besteed worden aan overleg, enzovoorts. Maar
ook blijkt dat deze keuze erg gebonden is aan de keuze van het niveau van perfectie,
waarmee deze laatste keuze wellicht de belangrijkste isvoor de vaststelling van dejuiste wijze van besturen. Op de keuze van het niveau van perfectie wordt in de volgende
paragraaf nader ingegaan.

3.3. De keuze vanhet niveau van perfectie
In de vorige paragraaf isduidelijk geworden dat de keuze van het niveau van perfectie
een belangrijke keuze is, als het erom gaat een goed onderhoudsresultaat te krijgen.
Met name de keuze van condities blijkt af te hangen van het niveau van perfectie dat
men nastreeft.
Uit het onderzoek blijken een viertal factoren van invloed op de keuze van het juiste
niveau van perfectie, nl.
a. de bedrijfssituatie;
b. de hoeveelheid gepland onderhoud;
c. de onderlinge samenhang van de niveausvan perfectie op de zes aandachtsvelden;
d. het beleid.
Wat betreft de bedrijfssituatie blijkt ermet name een positief verband te bestaan tussen het niveau van perfectie en een aantal kenmerken van de bedrijfssituatie. Het niveau van perfectie is nl. hoger bij hogere waarden voor de volgende kenmerken (waarvan de definities worden gegeven in bijlage 3):
1.de aard van het onderhoud (code BI);
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2. de omvang van het onderhoud (codeB5) en
3. de consequenties van het nalaten van onderhoud (code Bil).
Belangwekkend is daarbij de constatering dat het niveau van perfectie juist geen verband vertoont met de bedrijfstak waartoe een bedrijf kan worden gerekend. Daarmee
wordt bedoeld dat bedrijven in de chemische sector, of de grafische sector, of de voedingsmiddelensector geen significant andere waarden voor het niveau van perfectie
hebben dan wordt bepaald door de bovengenoemde factoren. De gevolgtrekking hieruit is dat bedrijven in verschillende bedrijfstakken wel degelijk vergelijkbaar moeten
worden geacht wat hun onderhoudsbesturing betreft. Opmerkingen in de trant van
'ons onderhoud is nu eenmaal anders dan bij . . .', waarbij men dan denkt aan andere
produktgroepen, gaan bestuurlijk gezien dan ook niet op.
Wat betreft de hoeveelheid gepland onderhoud blijkt dat er een positieve relatie is tussen het niveau van perfectie op de velden 3 t/m 6 en de hoeveelheid gepland onderhoud als percentage van het totale onderhoud.
Toen deze verbanden waren vastgesteld, is nagegaan in hoeverre dergelijke verbanden
zouden kunnen worden gebruikt om een gewenst niveau van perfectie af te leiden op
elk van de zes aandachtsvelden. Daartoe zijn de verbanden kwantitatief vastgelegd
voor dié groepen van bedrijven waarvan kon worden vastgesteld dat ze relatief lage
kosten en/of hoge opbrengsten hadden. Hieruit bleek:
a. dat op de aandachtsvelden 1en 2 eenindicatie voor het gewenste niveau van perfectie kan worden afgeleid, afhankelijk van de omvang van het onderhoud (B5) en de
consequenties van het nalaten van het onderhoud (Bil) — dit ismeer in detail uitgewerkt in hoofdstuk 9, figuur 9.9;
b. dat op de aandachtsvelden 3 en 4 een indicatie voor het gewenste niveau van perfectie kan worden afgeleid, eveneens afhankelijk van de omvang van het onderhoud
(B5) en de consequenties van het nalaten van onderhoud (Bil), hoewel de feitelijke waarden wat anders zijn dan bij a — dit is meer in detail uitgewerkt in hoofdstuk 7, figuur 7.13;
c. dat op de aandachtsvelden 5 en 6 een indicatie voor het gewenste niveau van perfectie kan worden afgeleid afhankelijk van de omvang van het onderhoud (B5) en
de hoeveelheid gepland onderhoud — dit is meer in detail uitgewerkt in hoofdstuk
5, figuur 5.10.
Toen vervolgens bleek dat dié bedrijven, die met hun feitelijke niveaus van perfectie
afweken van de aldus gevonden gewenste niveaus van perfectie, in het algemeen hoge
kosten en/of lage opbrengsten hadden, wonnen de genoemde indicaties aan voorspellende waarde. Overigens blijven we spreken van indicaties en niet van bijvoorbeeld
normen, omdat de kosten- en opbrengstencijfers slechts een beperkt houvast boden,
zoals in paragraaf 3.1 reeds is opgemerkt.
Volgt menbovengenoemde indicatiesvoor elk van de zes aandachtsvelden en leidt men
aldus de gewenste niveaus van perfectie af op de zes velden, dan zal blijken dat in het
algemeen sprake is van evenwicht. In de indicaties voor de gewenste niveaus van perfectie zit als het ware impliciet de wens tot evenwicht besloten.
Van evenwicht kunnen we spreken indien op de afzonderlijke aandachtsvelden het ni65

veau van perfectie weinig afwijkt van het gemiddelde niveau van de zesvelden samen.
Gestyleerd is dit weergegeven in figuur 3.7.
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Figuur 3.7. De evenwichtssituatie: per aandachtsveld ishet niveau vanperfectie ongeveer gelijk

Deze evenwichtssituatie blijkt in de praktijk nauwelijks voor te komen. Welishet zo
dat de lijn die de niveaus van perfectie verbindt een vloeiend verloop heeft. Dit komt
tot uiting in een hoge onderlinge correlatie van de velden 1 en 2, 2 en 3, 3 en 4 enz.
Dithoudt dusindat wanneer op veld 1een hoog niveau van perfectie voorkomt, dit op
veld 2 ook zo is. Evenzo geldt dit voor de andere velden. In het algemeen is van een
bepaald veld de correlatie het hoogst met dat veld dat het dichtst bij ligt, bijvoorbeeld
de correlatie van veld 2 met veld 4 is hoger dan de correlatie met veld 5.We krijgen
dan een situatie als in figuur 3.8 is weergegeven.
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Figuur 3.8. Praktische situatie: het niveau vanperfectie per aandachtsveld

Het zijn dus geen vlakke lijnen, maar wel lijnen die een vloeiend verloop hebben. In
het algemeen is er wel sprake van evenwicht in déze zin. Aannemelijk is daarbij dat,
indien er geen evenwicht is in de wijze van besturen, een ongunstige kosten/opbrengsten-verhouding het gevolg is. Anders gezegd, indien op een van de velden een relatief
erg hoog of erg laag niveau van perfectie bestaat, is een ongunstige kosten/opbrengsten-verhouding het gevolg. Deze stelling kunnen we, gezien de onbetrouwbaarheid
van de kosten- en opbrengstencijfers (zie par. 3.1), bevestigen noch ontkennen. Welis
uit gesprekken met diverse bedrijven gebleken dat juist de afwijkingen in niveau van
perfectie op één veld, met name de relatief lage niveausvan perfectie, reeds een bron
van zorg waren voor het bedrijf. Werd bijvoorbeeld de werkvoorbereiding, calculatie
en tijdsbestedingscontrole binnen het bedrijf reeds alsachtergebleven beschouwd, dan
bevestigde het onderzoek dit met de constatering van een relatief laag niveau van perfectie. De resultaten van het onderzoek waren toen in een aantal gevallen de duw in
de rug om er echt iets aan te gaan doen.
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Van belang is in dit geval de verhouding tussen veld 5 en veld 6. Het onderscheid in
deze twee velden betekent een onderscheid tussen de werkvoorbereidingsfunctie aan
de ene kant (waartoe dan ook calculatie en tijdcontrole behoren) en de planningfunctie aan de andere kant (waartoe dan ook de voortgangscontrole behoort). Normaal gesproken worden deze twee functies als één geheel beschouwd en dan de regeling van
de uitvoering genoemd. Uit het onderzoek blijkt dat de niveausvan perfectie op deze
twee velden onafhankelijk van elkaar uiteen kunnen lopen. Dit is naar onze mening
niet alleen mogelijk omdat men bewust daarvoor een beleidskeuze gedaan kan hebben
maar ook niet altijd verwerpelijk, omdat beide functies wezenlijk van elkaar verschillen. De bedoeling van de werkvoorbereidingsfunctie is de uitvoerende activiteiten zo
efficiënt en kwalitatief goed mogelijk te laten verlopen. De planningfunctie heeft de
bedoeling aan te geven wat wanneer gedaan moet worden en van daaruit worden bijdragen gevraagd van het beschikbare uitvoeringspotentieel. Een en ander betekent
dat deze functies verschillend geconditioneerd kunnen zijn. Hierbij is met name te
denken aan het bestuurlijk personeel als planners en werkvoorbereiders en hun onderlinge relatie [9J. Dit vormt een belangrijke reden voor het nadrukkelijk onderscheiden
van beide functies. Juist in complexere organisatievormen zoals matrixorganisatie is
dit onderscheid van wezenlijk belang.
We hebben niet alleen te maken met het evenwicht tussen de zes aandachtsvelden,
waar hiervóór over gesproken is, maar ook met het evenwicht binnen een aandachtsveld. We duiden hier op het evenwicht tussen de verschillende bestuurlijke activiteiten
op een aandachtsveld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het evenwicht tussen het niveau
van perfectie van de planning, van de werkuitgifte en van de voortgangscontrole.
Uit het onderzoek blijkt dat de keuze voor de niveaus van perfectie van deze afzonderlijke activiteiten soms weinig bewust worden gemaakt. Zo stellen wevast dat, uitgaande van kleine technische diensten, de voortgangscontrole op het verloop van de
onderhoudsuitvoering een hoger niveau van perfectie krijgt naarmate de technische
dienst in aantal medewerkers groeit. Een toename van het niveau van perfectie van de
uitvoeringsplanning verloopt echter parallel met de toename van de hoeveelheid gepland onderhoud. Daardoor kan het voorkomen dat in een wat grotere technische
dienst met weinig gepland onderhoud uitgebreid de voortgang wordt gecontroleerd,
terwijl door het ontbreken van enige vorm van planning maatregelen tot bijsturing van
de voortgang welhaast onmogelijk zijn.
Wanneer we de indicaties a t/m c op blz. 65 alsuitgangspunt nemen en aldus voor de
onderzochte bedrijven het gewenste niveau van perfectie vergelijken met het feitelijk
aanwezige niveau op de verschillende aandachtsvelden, dan blijken een aantal bestuurlijke activiteiten in niveau van perfectie wat achter te blijven. Op grond van deze indicaties kunnen we dan stellen dat deze activiteiten de meeste aandacht vragen als het
erom gaat verbeteringen in de besturing van het onderhoud aan te brengen. Dit is dan
gemiddeld genomen over alle onderzochte bedrijven, let wel dat in individuele gevallen de zaak anders kan liggen. Activiteiten die enigszins achterblijven zijn:
— het rekening houden met onderhoud bij aanschaf en vervanging van produktie-apparatuur (o.a. rekening houden met onderhoud bij ontwerp en bij de feitelijke keuze van de machine);
— het rekening houden met onderhoud bij de bepaling van de produktiecapaciteit;
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het bepalen van voorraadniveaus van materialen en reservedelen (deze activiteit
is erg gericht op het verleden — ervaring, historische gegevens — en weinig gericht op de toekomst — analyse van risico's, voorspellen van levensduren);
— de wijze van aanpak bij de aanschaf van gereedschappen (is vaak te toevallig, te ervaringsgebonden);
— de voortgangscontrole van het onderhoudswerk (is vaak nauwelijks geregeld en
blijft dan beperkt tot het algemene toezicht van de bazen), hetzelfde geldt voor de
controle op de tijdsbesteding van het personeel.
Activiteiten die duidelijk achterblijven zijn:
— de bepaling van werkmethoden (wordt meestal niet systematisch aangepakt);
— de bepaling van tijdsduren van karweien (isvaak niet aanwezig of beperkt tot schattingen op ervaring).
In het begin van deze paragraaf is het beleid als invloedsfactor genoemd. Uit het voorgaande is gebleken dat een zeer belangrijke beleidskeuze, t.w. de mate waarin men het
onderhoud preventief en gepland wil doen plaatsvinden, van invloed isophet gewenste
niveau van perfectie (van met name de velden 5 en 6). Gebleken is uit het onderzoek
dat er aanvullende beleidskeuzen kunnen zijn die een afwijking van het beeld van gewenste niveaus van perfectie, zoals in het voorgaande geschetst, tot gevolg hebben. Zo
zijn er enkele bedrijven die vanuit de wens tot meer inspraak en betrokkenheid van
het uitvoerend personeel, decentralisatie van de planning- en de werkvoorbereidingsfunctie nastreven. Dit streven komt in de besturing van het onderhoud tot uitdrukking in relatief lage niveaus van perfectie op de velden 5 en 6. Vanuit deze optiek bezien, betekent het dat men een kans op minder goede besluiten krijgt (doordat bijvoorbeeld een goede afweging tussen diverse invloedsfactoren minder goed mogelijk
is), maar dat men aan de andere kant een duidelijk positief resultaat boekt in het kader van de motivatie van het personeel. Er is met recht sprake van beleid, indien voor
dergelijke gevallen principiële uitspraken gedaan zijn.
In hoofdstuk 4 wordt op het onderhoudsbeleid en de plaats ten opzichte van de onderhoudsbesturing uitvoerig ingegaan. De noodzaak hiertoe is in het bovenstaande mede aangetoond.

3.4. Conclusie
Door de keuze van de niveaus van perfectie op de zes aandachtsvelden en het daarop
afstemmen van de condities wordt een beeld verkregen omtrent de gewenste wijze van
besturen in een specifieke situatie. Er wordt echter ook niet méér dan een beeld verkregen. Eenzelfde indicatie voor een bepaald niveau van perfectie of een bepaalde
soort conditie kan op zeer veel verschillende manieren worden vertaald in praktische
maatregelen. En omgekeerd blijkt hetzelfde. Al die verschillende praktijksituaties zijn
te vertalen naar een niveau van perfectie of een maat voor de aanwezigheid van condities. Maar geen enkele situatie in de praktijk was hetzelfde, niet in detail en niet in
grote lijnen. Maakt men gebruik van dezelfde planningstechniek, dan toch op zijn manier en voor weer een ander gedeelte van de totale hoeveelheid werk. Wat we betogen
is dat er geen algemene recepten zijn te geven voor de vormgeving van de wijze van
besturen in detail. Hier dienen we te spreken van 'maatwerk', confectie is er niet.
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Minder in detail blijkt het niveau vanperfectie een wèlte hanteren maatstaf te zijn als
een soort aanduidingvoor dematevanbeheersbaarheid, dematevan 'grip'diemenop
zijn besturende processen heeft. Een bedrijf dient daarna zelf zijn maatwerk te verzorgen. Deel IIvandit boek kan daarbij eenhulpmiddel zijn.
Dat het zinvol is hieraan aandacht te besteden mag duidelijk zijn nahet voorgaande,
waar gebleken is dat de keuze van de wijzevanbesturen opzichzelf een aangrijpingspunt isomdekosten en opbrengsten vanhet onderhoud te beïnvloeden.
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Hoofdstuk 4. Het onderhoudsbeleid

4.1. Definitie en inhoud vanhet onderhoudsbeleid
Het begrip beleid wordt in verschillende betekenissen gebruikt. Vaak bedoelt men
met beleid de koers die een bedrijf heeft uitgezet, ofwel de wegen waarlangs en middelen waarmee men zijn doelen tracht te bereiken. Soms ook bedoelt men met beleid
de directie of degenen die 'het voor het zeggen hebben', denk aan de kreet 'het beleid
heeft beslist'. Wij zouden aan het begrip beleid een enigszins andere betekenis willen
hechten. Beleid houdt naar onze mening een aantal richtlijnen of uitgangspunten in
die men in acht neemt bij de besluitvorming.
Deze richtlijnen hebben meestal het karakter van voorkeuren of afwijzingen, als 'wij
streven naar een grote vrijheid in de wijze van taakuitvoering' of 'ongeschoold werk
dient bij voorkeur niet door eigen personeel te worden verricht'. In het laatste geval
geeft men bijvoorbeeld een richtlijn bij de keuze tussen al of niet uitbesteden. Hoe de
feitelijke keuze uitvalt, is dan nog de vraag. Hiermee is duidelijk dat de beleidsuitgangspunten een aantal alternatieven uitsluiten, maar daarnaast nog een ruime marge
in de besluitvorming overlaten. Onderhoudsbeleid willen we dan ook op de volgende
wijze omschrijven (zoals ook in hoofdstuk 3 reeds is aangegeven):
—Het onderhoudsbeleid is de in de onderneming geldende visie, die als uitgangspunt
dient bij de bepaling en de realisering van het onderhoud.
Een richtlijn als 'nieuwbouwwerkzaamheden worden uitbesteed' houdt bijvoorbeeld
in dat alle alternatieven die het zelf uitvoeren van nieuwbouwwerkzaamheden inhouden worden uitgesloten. Of men dan kiest voor een vaste relatie met één toeleverancier, of met meerdere, of dat men andere werkzaamheden dan nieuwbouw ook nog
gaat uitbesteden, ligt hiermee niet vast.
Een ander voorbeeld. De richtlijn 'er wordt gestreefd naar multicraft vaklieden' betekent dat bij aanname en opleiding van personeel alternatieve mogelijkheden in de
sfeer van specialisatie in één richting bij voorkeur worden afgewezen. Wie uiteindelijk
wordt aangenomen of hoe het opleidingsprogramma er uiteindelijk zal uitzien ligt
hiermee nog niet vast.
Men ziet dat op deze wijze beleidsuitgangspunten een duidelijke richting geven aan de
besluitvorming. Deze wordt zover vastgelegd dat er nog een duidelijke beslissingsruimte overblijft voor degenen, die binnen de beleidsruimte verder moet werken.
De vraag is welke richtlijnen zoal in een onderhoudsbeleid kunnen zijn opgenomen.
Hier kunnen we drie categorieën van richtlijnen onderscheiden. Elke categorie noemen we een concept [10].
1. De eerste categorie richtlijnen zegt: 'Zo onderhouden we.'Dit duiden we aan met
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onderhoudsconcept.Het bevat richtlijnen voor de soort en deomvangvanhet onderhoud alsmede voor het uitvoeringspotentieel en de werkwijzen die men voor de totstandkoming van het onderhoud wil(doen)hanteren.Dergelijke richtlijnen zijn o.a.:
— 'Periodieke revisiesuitvoeren gericht opeenstoringsvrije produktiegang';
— 'Herhalingvanreparatiesvoorkomendoortoepassingvanbetere materialen';
— 'Gestreefd wordt naarmulticraft vaklieden'.
2. de tweede categorie zegt: 'Zo besturen wehet onderhoud'. We noemen dit hetbestuurstechnisch concept: dit houdt een aantal richtlijnen in voor de wijze waaropde
beslissingen in het kadervanbepalingenrealiseringvan het onderhoud tot standmoeten komen. Dergelijke richtlijnen zijn o.a.:
— 'Wijstreven naar eengoedewerkstroombesturing door prioriteitstelling',
— 'De onderhoudsbehoefte wordt door detechnische dienst vastgesteld';
— 'Directe contacten tussen onderhouds- en produktiemensen dienen te worden bevorderd';
— 'Vergaande delegatieineen systeem vanmanagement byexception'.
3. De derde categorie richt zich op de mensen en zegt: 'Zo gaan we met elkaar om.'
Dit noemen we het gedragsconcept: dit houdt een aantal richtlijnen in voor degedragspatronen die men volgt ofwildoen volgen.Dergelijke uitgangspunten zijn o.a.:
— 'Gestreefd wordt naareengrotevrijheid indewijzevan taakuitvoering';
— 'Allepersonen krijgen eenbreder endieper werkterrein';
— 'Gestreefd wordt naareengrotematevanzelfstandigheid en verantwoordelijkheid'.
In het algemeen kan men stellen dat naarmate het onderhoudsbeleid meervorm isgegeven en naarmate het ook — mondeling of schriftelijk — meerwordt uitgedragen, het
nemen van beslissingen inhet kadervanbepalingenrealiseringvanhet onderhoud beter zal gaan. Beter betekent in dit geval enerzijds dat de beslissingen sneller kunnen
worden genomen (men heeft de uitgangspunten, het is minder vaak nodiguitgebreid
overleg te plegen) en anderzijds dat de beslissingen beter zijn gericht op de doelstellingen, immers de kans dat ineenbeslissingiemands — mogelijk verkeerde — persoonlijkeinbrengtegroot isneemt af alsmen duidelijke uitgangspunten stelt.

4.2. Deinvloedvanhetbeleidopdebesluitvorming
De invloed van het onderhoudsbeleid op de besluitvorming wordt duidelijk wanneer
we het onderhoudsbeleid in verband brengen met de onderhoudsbesturing en deuitkomstenvanhet onderhoud.
Wat betreft de uitkomsten vanhet onderhoud, inparagraaf 3.3 isgesproken overuitkomsten in de materiële sfeer en uitkomsten indeimmateriële sfeer. Inhet eerstegeval denken we aan de feitelijke onderhoudskosten en aan deopbrengsten alsbijvoorbeeld het voorkomen van produktieverlies en het voorkomen vankwaliteitsverlaging.
In het tweede geval denken weaandebehoeftenbevrediging diedeledenvandeorganisatie al of niet ontlenen aan hun functioneren indeorganisatie.Watstellen wevast
naar aanleidingvandeindevorigeparagraaf gegeven omschrijvingen vanonderhouds-,
bestuurstechnisch en gedragsconcept? Dat onderhouds- enbestuurstechnisch concept
uitspraken bevatten die gericht zijn op deuitkomsten indemateriële sfeer endat het
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gedragsconcept uitspraken bevat die gericht zijn op de uitkomsten in de immateriële
sfeer.
Bovendien is er een duidelijk verschil tussen het onderhoudsconcept en het bestuurstechnisch concept. In paragraaf 1.2 werd gesproken over het wat en het hoe van de
besluitvorming. Het wat wijst op het genomen besluit zelf, het hoe op de wijze waarop de beslissing wordt genomen. Het onderhoudsconcept nu is omschreven als 'een
aantal richtlijnen voor de soort en de omvang van het onderhoud alsmede voor het
uitvoeringspotentieel en de werkwijzen die men in het kader van de totstandkoming
van het onderhoud wil (doen) hanteren'. Het onderhoudsconcept heeft aldus betrekking op het wat van de besluitvorming of kort gezegd: het geeft aan wat de beste beslissing is.Het bestuurstechnisch concept is omschreven als 'een aantal richtlijnen voor
de wijze waarop de beslissingen in het kader van de bepaling en realisering van het onderhoud tot stand moet komen'. Het heeft aldus betrekking op het hoe van de besluitvorming.
In tabel 4.1 iseen en ander nog eens samengevat.
Tabel 4.1. Gerichtheden van het onderhoudsbeleid
gerichtheidop

uitkomstenindemateriële
sfeer

uitkomsten in de immateriële
sfeer

het watvandebesluitvorming
hethoevandebesluitvorming

onderhoudsconcept

gedragsconcept

bestuurstechnischconcept

gedragsconcept

Met dit overzicht in gedachten gaan we nu op de afzonderlijke concepten nader in. De
bedoeling hiervan is aan te geven waar in het totaalbeeld van de besturing deze concepten aan de orde komen.
Voor het totaalbeeld van de besturing van het onderhoud grijpen we terug op het bekende plaatje van de zes aandachtsvelden (zie uitklapbare bijlage).
Het onderhoudsconcept
Het onderhoudsbeleid geeft richtlijnen voor de bepaling en de realisering van het onderhoud. De zes aandachtsvelden van de onderhoudsbesturing in aanmerking nemend,
zien we dat:
— de beleidsuitgangspunten voor de bepaling van het onderhoud de besluitvorming op
de velden 1en 2 richting geven, en
- de beleidsuitgangspunten voor de realisering van het onderhoud de besluitvorming
op de velden 3 tot en met 6 richting geven.
Webespreken ze afzonderlijk.
a. richtlijnen voor de bepaling van het onderhoud
In veld 1(capaciteit produktiepotentieel) worden besluiten genomen over enerzijds de
soort en hoeveelheid produken die het bedrijf gaat voortbrengen en anderzijds de
soort en hoeveelheid produktiepotentieel dat daarvoor beschikbaar moet worden gesteld.
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In deze fase isreeds het onderhoud aan de orde. Om te kunnen beslissen over bijvoorbeeld de produktie-apparatuur moet men een indruk hebben van de vereiste bruto capaciteit van deze apparatuur (i.v.m. de omvang van de benodigde financiële middelen)
in relatie tot de netto produktiecapaciteit. Onder netto produktiecapaciteit wordt dan
verstaan de tijd die daadwerkelijk voor de produktie beschikbaar is. Het verschil in
bruto en netto capaciteit ontstaat voor een deel (en vaak een groot deel) door stilstand vanwege technische storingen en door onderhoud om storingen op te heffen of
te voorkomen. Wanneer een beslissing wordt genomen over de beschikbaarstelling van
produktie-apparatuur moet men derhalve een indruk hebben van het noodzakelijke
onderhoud aan de apparatuur. Hier zien we dan voor de eerste maal bepaalde uitgangspunten manifest worden. Voorbeelden van deze uitgangspunten zijn:
—'Per jaar zijn maximaal twee planmatige bedrijfsonderbrekingen toegestaan';
— 'Storingen die produktiestilstand veroorzaken moeten zoveel mogelijk worden
voorkomen door preventief onderhoud';
— 'Onderhoud dient te worden beperkt door vernieuwing van apparatuur';
— 'Onderhoudskosten mogen, anders dan door inflatie, niet stijgen';
— 'Gestreefd dient te worden naar een machine-technisch zo hoog mogelijke produktiekwaliteit'.
Dergelijke richtlijnen leggen een duidelijk accent in een bepaalde richting. De ene keer
ligt de prioriteit in de sfeer van zo weinig mogelijk stilstand, dan bij een hoge produktkwaliteit. Ook hier zien we een prioriteit in de sfeer van de kostenbeheersing. De uiteindelijke keuze voor de soort en capaciteit van de produktie-apparatuur wordt hierdoor rechtstreeks beïnvloed.
Wil het besluitvormingsproces nu verder goed verlopen, dan zal met het onderhoudsconcept dat in veld 1 wordt gehanteerd, ook in het volgende veld rekening moeten
worden gehouden, immers in veld 3 wordt beslist welke apparatuur feitelijk wordt
aangeschaft of vervangen en op welke wijze het onderhoud de beschikbaarheid van die
apparatuur moet beïnvloeden. Dit houdt in dat de richtlijnen van veld 1fungeren als
kaderscheppende besluiten voor veld 2. Ten behoeve van de besluitvorming in veld 2
is een kader gegeven. Dit kader moet ervoor zorgen dat de beslissingen die in veld 2
worden genomen overeenstemmen met wat in veld 1wordt bedoeld.
Op dezelfde wijze vormen deze richtlijnen een kader voor de besluitvorming in de velden 3 t/m 6, waar beslist wordt over de realisering van de onderhoudsbehoefte.
b. richtlijnen voor de realisering van het onderhoud
In veld 3 wordt de onderhoudsbehoefte in verband gebracht met het onderhoudspotentieel, dat aanwezig is of eventueel nog beschikbaar moet worden gesteld.
De richtlijnen voor de bepaling van het onderhoud (vanuit veld 1) zijn hier zoals vermeld, kaderscheppende besluiten, d.w.z. de beslissingen in veld 3 moeten worden genomen binnen het kader dat door deze besluiten wordt gevormd.
Maar ook zijn er in veld 3 weer nieuwe richtlijnen aan de orde, en wel voor de realiseringvan de onderhoudsbehoefte. Voorbeelden van deze richtlijnen zijn:
— 'Werkzaamheden boven de normale bezetting worden uitbesteed';
— 'Groot specialistisch onderhoud wordt uitbesteed';
— 'De eigen onderhoudsgroep moet zodanig zijn samengesteld dat alleen geschoold
werk door eigen personeel wordt verricht';
— 'Er wordt gestreefd naar multicraft vaklieden';
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'Er worden alleen nieuwe,weinigonderhoud vragendematerialen gebruikt';
'Eenvoudig, routinematig onderhoud wordt door produktiepersoneel verricht';
'Eigen mensen moeten alle specialistische werkzaamheden kunnen uitvoeren';
'Gestreefd moet worden naarstandaardisatie inhet onderdelenbestand';
'De afhankelijkheid vanderden moet worden beperkt doortraining enaanschafvan
speciale apparatuur'.

Dergelijke richtlijnen bepalen in de eerste plaats de uiteindelijke besluitenin de sfeer
van deonderhoudsstrategie, endienen indetweedeplaatsalskaderscheppendebesluiten voor de velden 4, 5 en 6. Steldat bijvoorbeeld in decapaciteitsplanningisvastgelegd dat een normale vastebezettingvan20manvoldoende isonderhet uitgangspunt
dat groot specialistisch onderhoud wordt uitbesteed. In dat geval moet het bij deonderhoudsplanning (veld 6)welduidelijk zijn dat dit specialistische onderhoud nietaan
eigen personeel moet worden toegewezen. Bij de onderhoudsplanning moet menvan
dit uitgangspunt op dehoogtezijn, wilhet bijdeverdelingvanhet werk overdecapaciteitsgroepen niet mislopen.
Zo zijn er kaderscheppende besluitenvoorveld 4(beschikbaarheid onderhoudspotentieel), bijvoorbeeld:
- 'Erwordt gestreefd naarmulticraft vaklieden'en
- 'Gestreefd wordt naar standaardisatievanhet onderdelenbestand'.
Ook voor veld 5(functioneren onderhoudspotentieel) zijn erkaderscheppendebesluiten,zoals:
- 'Eigen mensen moeten alle specialistische werkzaamheden kunnen uitvoeren'.
Dit heeft tot gevolg dat bijdekeuzevanpersoneelvoorbepaald werkrekeningwordt
gehouden met de mogelijkheden ervaring in deze specialistischegebieden optedoen.

Hetbestuurstechnisch concept
Het zal niet altijd zo zijn dat men een duidelijk onderhoudsconcept hanteert. Het is
denkbaar dat dit niet gebeurt insituatiesdiesnelveranderen. Wanneer bijvoorbeeld
het aanbod van leveranciers erg wisselend is, is het moeilijk eenconcreteuitspraak te
doen over het uitbesteden. Deomstandigheden vanhet moment zijn danvangroteinvloed. Ook in grote complexe bedrijfssituaties is het niet eenvoudig algemene uitgangspunten op te stellen, en deze uit te werkenvoordeveleplaatselijke invloedsfactoren die er zijn. Vooral in deze gevallen zal in plaats van het onderhoudsconcept
sprake zijn van een bestuurstechnisch concept. Men heeft dan niet de beslissingzelf,
via het onderhoudsconcept, aleeninhoud gegeven,maargeeft uitgangspunten voorde
wijze waarop de beslissing zou moeten worden genomen. Daarbijgaatmen ervanuit,
dat bij een goed verloop van de besluitvorming,het uiteindelijke besluit ookgoedzal
zijn. De inwerking van tijdelijke of plaatselijke factoren kan dan, binnen deze wijze
van beslissen, het beste door de direct betrokkenen wordenbezien.Overigenskomen
uitspraken in de zin van het onderhoudsconcept en uitspraken in de zin van het bestuurstechnisch concept vaaknaast elkaarvoor.
Wanneeruitspraken inhet bestuurstechnisch concept inverband wordengebracht met
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de besturende processen op de zesvelden, zijn er veel uitspraken denkbaar, bijvoorbeeld:
voorveld 1 (capaciteit produktiepotentieel):
— 'Gestreefd wordt naar een beter inzicht in de kosten van de produktiederving als
basisvoor overlegtussen produktie-en onderhoudsafdelingen';
— 'Bepaling van het noodzakelijke onderhoud dient te geschieden in het licht van
technologische eisen enmilieu-eisen';
— 'De technische dienst dient betrokken te zijn bij het opstellen van capaciteitsplannen'.
voorveld 2(beschikbaarheid produktiepotentieel):
— 'De keuze van produktiemachines dient mede te geschieden op basis van de standaard-checklist onderhoud';
— 'De technische dienst stelt zoveel mogelijk zelf de onderhoudsbehoefte vast';
— 'Deonderhoudsbehoefte wordtvastgesteld d.m.v.periodiekeinspecties'.
voorveld 3(capaciteit onderhoudspotentieel):
— 'De planning van de capaciteit van de onderhoudsdienst dient te zijn gebaseerd op
inzicht inhet toekomstige werkpakket';
— 'Capaciteitsplanning in het onderhoud (personeel,derden,werkplaatsen) wordtzoveelmogelijk gecentraliseerd';
— 'Kostenbeheersing door budget en budgetcontrole';
voorveld4(beschikbaarheid onderhoudspotentieel):
— 'Inkoop vanmaterialen en onderdelen dient centraal te geschieden';
— 'Deopleiding van onderhoudspersoneel wordt mede bepaald door de afdeling personeelszaken',
— 'Inkoop van onderdelen eldersdanbij deleveranciervandemachines,dient te worden overwogen',
voorveld 5(functioneren onderhoudspotentieel):
— 'Meer ondersteuning van de bazen vanuit de werkvoorbereiding is wenselijk',
— 'De werkopdrachten dienen voorzien te zijn van een uitgebreide werkinstructie';
— 'Voorbereiding encalculatiezoveelmogelijk door deuitvoerenden zelf;
voorveld 6 (onderhoudswerkstroom):
— 'Werkstroombesturinggeschiedt opbasisvan prioriteitstelling';
— 'Alleen schriftelijke opdrachten worden geaccepteerd'.
De richtlijnen die hierboven zijn omschreven,gevenrichting aandemanier waaropde
besluitvorming geschiedt. Zezijn alduseenmiddel omdebesluitvormingindegewensterichtingte sturen.

Hetgedragsconcept
Naast het onderhouds- enbestuurstechnisch concept isinhet voorgaandehetgedrags75

concept genoemd. Dit is omschreven als een aantal richtlijnen voor de gedragspatronen die men volgt of wil doen volgen. De richtlijnen in het gedragsconcept zijn van
een algemeen karakter en kunnen betrekking hebben op het gehele terrein van de onderhoudsbesturing. Zij zijn daarbij gericht op de mens in de organisatie alsindividu en
als lid van een samenwerkingsverband (groep, afdeling, enz.). Terwijl onderhouds- en
bestuurstechnisch concept zich in de eerste instantie richten op uitkomsten in de materiële sfeer (technisch/economisch), richt het gedragsconcept zich op uitkomsten in
de immateriële sfeer (motivatie van de betrokkenen).
Wezien hier richtlijnen als:
— 'Gestreefd wordt naar een grote vrijheid in de wijze van taakuitvoering'.
Hier wordt in feite geopteerd voor het inbrengen van beslissingsbevoegdheden
in het kader van veld 5 en 6 (functioneren onderhoudspotentieel en onderhoudswerkstroom) in de taak van het uitvoerend personeel.
— 'Alle personen krijgen een breder werkterrein'.
Dit vraagt om een opbouw van taken die meer variatie geeft in het werk, maar daarnaast de mogelijkheid biedt tot het opdoen van bredere ervaring.
— 'Gestreefd wordt naar meedenken, ontplooien van initiatieven, kweken van vertrouwen en teamvorming'.
Hier wordt een beroep gedaan op een mensgerichte stijl van leiderschap.
'Groot belang wordt gehecht aan samenspraak en overleg'.
Kennelijk wil men hier het inzicht van meerdere betrokkenen bepalend laten zijn
voor de beslissingen die worden genomen, hetgeen moet leiden tot een bepaalde
stijl van samenwerking.
Bij al deze richtlijnen geldt dat zowel het onderhouds- alshet bestuurstechnische concept hierop moeten aansluiten en omgekeerd. 'Gestreefd wordt naar een grote vrijheid in de wijze van taakuitvoering' gaat nauwelijks samen met de bestuurstechnische
wens tot centralisatie van planning en werkvoorbereiding. En bijvoorbeeld een onderhoudsconcept dat het uitgangspunt bevat dat er meer inspectief onderhoud moet komen, kan dat gedragsconcept nadrukkelijk ondersteunen.
Hier ziet men al een eerste voorwaarde waaraan het onderhoudsbeleid moet voldoen,
t.w. een zekere interne consistentie. Op de voorwaarden waaraan een onderhoudsbeleid moet voldoen gaan we in de volgende paragraaf nader in.

4.3. Het onderhoudsbeleid bij onderzochte bedrijven
In het algemeen kan men zeggen dat de beleidsuitgangspunten die in het voorgaande
zijn genoemd, dienen om de besluitvorming goed te laten verlopen. Goed wil zeggen
dat de beslissingen die van dag tot dag op diverse plaatsen in het bedrijf worden genomen, aansluiten op de doelstellingen. Daarnaast kan de aanwezigheid van beleidsuitgangspunten voorkomen dat te vaak overleg moet worden gepleegd of ruggespraak
moet worden gehouden omdat men niet weet waar men aan toe is.
Hieruit volgen een aantal eisen aan het onderhoudsbeleid:
— het onderhoudsbeleid moet compleet zijn;
— het onderhoudsbeleid moet consistent zijn;
het onderhoudsbeleid moet up-to-date zijn;
— de beleidsuitgangspunten moeten hanteerbaar zijn.
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De eisen die zijn genoemd, vragen om een aantal randvoorwaarden waarmee rekening
moet worden gehouden bij het vaststellen van het onderhoudsbeleid.
De eis dat het onderhoudsbeleid compleet moet zijn, vraagt om de inbreng van al degenen die vanuit hun functie mede richting geven aan de aanpak van het onderhoud.
Dit kan betekenen dat een afdeling inkoop bij de opstelling van het onderhoudsbeleid betrokken moet worden als het gaat om de materiaalvoorziening. Hetzelfde geldt
voor de afdeling personeelszaken alshet gaat om de personeelsproblematiek.
De eis van consistentie vraagt om een nadrukkelijke afstemming tussen verschillende
beleidsuitgangspunten. De vraag die hierbij rijst is of een onderhoudsbeleid wel door
één man van achter zijn bureau op testellen is en of het niet veeleer zaak is via systematisch overleg het beleid te formuleren.
Dit laatste punt kan ook nodig zijn om de beleidsuitgangspunten voldoende duidelijk
en acceptabel te maken. Een punt van aandacht ishier de mate waarin het uitvoerend
personeel bij het opstellen van het beleid betrokken moet zijn.
De eis van een up-to-date onderhoudsbeleid vraagt om een regelmatige evaluatie van
het beleid in het licht van de zich wijzigende omstandigheden.
Men ziet dat al deze eisen met name vragen om een goede organisatorische regeling
voor het opstellen van het onderhoudsbeleid.
Wat valt er nu te zeggen van het onderhoudsbeleid zoals dat door 149 bedrijven in de
enquêtelijst geformuleerd is?
Webespreken de genoemde eisen afzonderlijk.
Een compleet onderhoudsbeleid is een beleid dat richtlijnen bevat voor die velden van
bestuurlijke activiteit, waar zonder deze richtlijnen het beslissingsproces niet goed zal
verlopen. Bij grotere bedrijven zal dit al snel betekenen dat voor alle zes velden van
bestuurlijke activiteit richtlijnen nodig zijn. Juist bij grotere bedrijven zullen meerdere
personen of afdelingen op een veld beslissingen nemen, met de mogelijkheid tot verwarring die daaruit voortvloeit. Een voorbeeld is de inkoop van onderdelen, waarbij
de inkoopafdeling, het magazijn en de verschillende technische afdelingen betrokken
zijn.
We constateerden dat ongeveer een derde van de bedrijven geen onderhoudsbeleid
wist te formuleren. In dit derde deel zitten overigens vooral de kleine bedrijven, waar
een min of meer uitgesproken beleid nog het minst nodig is.Van de onderhoudsbeleiden die werden gegeven bevatte 10 procent uitspraken die gerekend kunnen worden
tot het gedragsconcept. Voor de rest kwamen uitspraken zowel in bestuurstechnisch
als onderhoudsconcept regelmatig voor. Daarbij zijn het juist de grotere bedrijven die
een bestuurstechnisch concept hebben naast het onderhoudsconcept. In het algemeen
zijn de uitspraken in het onderhoudsbeleid daarbij van dien aard dat slechts een deel
van de totale onderhoudsproblematiek wordt bestreken. Vandaar uit kunnen we stellen dat het onderhoudsbeleid in het algemeen niet compleet is.
Een consistent beleid bevat richtlijnen die niet met elkaar strijdig zijn. De strijdigheid
die kan optreden zit bijvoorbeeld in de relatie tussen de velden 1en 2 enerzijds en 3
t/m 6 anderzijds. Wanneer men bij veld 1 en 2 streeft naar een concentratie van revisies met het oog op het vermijden van stilstand, dan is dat strijdig met het uitgangspunt (in veld 3 t/m 6) om pieken in de bezetting van de onderhoudscapaciteit te vermijden.
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Een andere vorm van strijdigheid kan zitten in het onderhoudsconcept ten opzichte
van het bestuurstechnisch concept of ten opzichte van het gedragsconcept. Ookbestuurstechnisch en gedragsconcept kunnen weer strijdig zijn. De wens tot centralisatie van planningenwerkvoorbereiding gaatbijvoorbeeld vaakniet samenmet het strevennaarverticaletaakverruimingvanhet uitvoerend personeel.
In het algemeen werden bijdeonderzochte bedrijven geenstrijdigheden indebeleidsuitgangspunten aangetroffen. Dit is overigens niet zozeer te verwachten bij een zeer
summiere formulering vanhet onderhoudsbeleid.
Dat een onderhoudsbeleid up-to-date moet zijn spreekt voorzich.Hetmoet koersbepalend zijn en niet achter de feiten aanlopen. Of het onderhoudsbeleid bij deonderzochte bedrijven up-to-date is hangt erg af van de plaatselijke omstandigheden en is
voor ons moeilijk te beoordelen. Overigens is het in de praktijk vaak zo — en dat is
ons ook meermalen bevestigd — dat het beleid wordt afgeleid uit hetgeen meninhet
verleden altijd algedaanheeft. Hetisniet gebaseerd optoekomstige eisenenverwachtingen met betrekking tot het produktie-en onderhoudsproces.
Derichtlijnendie worden gegeven moeten hanteerbaar zijn, d.w.z. ze moeten duidelijk zijn, en voor één uitleg vatbaar. Een uitspraak als 'alleen moderne apparatuur
wordt aangeschaft' geeft weinighouvast, omdat niet wordt aangegeven wat ondermodern wordt verstaan. Een tweede eismet betrekking tot dehanteerbaarheid isdatde
richtlijnenin zekere mate geaccepteerd moeten wordendoordegenendievanuit deze
richtlijnenverder moeten werken. Watbetreft deduidelijkheid vanderichtlijnenzien
we een wisselend beeld bij de onderzochte bedrijven. Zowel duidelijke als onduidelijkeuitspraken komenvoor.Zinsneden als:
— 'maximale produktie';
— 'zoveelmogelijk autonomie';
— 'zosamenwerken dat eenoptimaal resultaat wordt bereikt';
— 'eenvoudig organiseren',
zijn zeer vaag en geven geen houvast bij het nemen vanfeitelijke beslissingen.Duidelijker zijn uitsprakenals:
— 'detechnische dienst bepaalt altijd zelf welk onderhoud wordt verricht';
— 'maximaal tweeplanmatigebedrijfsonderbrekingen perjaar';
'alleenpreventief onderhoud nainspecties';
— 'alleen nieuwematerialen verwerken'.
Resumerend kunnen we constateren dat een onderhoudsbeleid vaakzondermeerontbreekt en dat, waar een onderhoudsbeleid is, nog veel aandacht besteed zou kunnen
worden aanhet compleet énhanteerbaar makenvanhet onderhoudsbeleid.

4.4.Conclusie
Zijn ertot slot lijnen tetrekkenvoordetoekomst? Uitdegeformuleerde beleidslijnen
voor het onderhoud en degesprekken diewijinhet kadervan dit onderzoek metvele
mensen inonderhoudsdiensten hadden, zijn enigetrendsafteleiden.
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Allereerst bestaat de neiging tot meer preventie in het onderhoud. Denk hierbij aan
het voorkomen van onderhoud door betere ontwerpen en betere materialen en aan
preventief onderhoud. Met name inspectief onderhoud wordt vaakwenselijk geacht.
In de tweede plaats is er de wens tot decentralisatie vande besluitvorming.Beslissingen in het kader van met name de planning en de werkvoorbereiding wil men meer
naar de uitvoering toe brengen. Daarenboven wordt regelmatig de noodzaak gevoeld
van meer en betere informatie over zowel de genoemde besluiten alsdeonderhoudsresultaten.
In de derde plaats komt de wens naar voren de motivatie te verhogen. In dit kader
wordt gesproken overteamvorming,overparticipatieindebesluitvorming, overwerkoverleg en over het vergroten van vrijheid en zelfstandigheid op een basisvanwederzijds vertrouwen.
Op grond vanbovenstaande trendslijkt detaakvoor detoekomst het combinerenvan
twee schijnbaar tegenstrijdige wensen. Enerzijds de wens tot preventie in het onderhoud, die vraagt om een strakke beheersing van het onderhoud op een hoog niveau
van bestuurstechnische perfectie; anderzijds de wens tot decentralisatie, tot betrokkenheid, tot motivatie, eenwensdie,bestuurstechnisch gezien,zalleiden tot eenrelatief laagniveauvan perfectie.
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Deel II

Diagnose en toetsing van de eigen
onderhoudsbesturing

Aanwijzingen voor het lezen van
Deel II

Deel II van dit boek is opgebouwd uit zes hoofdstukken. Daarin worden de zesaandachtsvelden van de onderhoudsbesturing afzonderlijk behandeld. Als leidraad voor
de plaatsing van deze velden in het totaalverband kan de uitklapbare bijlage achterin
dit boek dienen.

Elkhoofdstuk bestaat uitvier paragrafen.
— De eersteparagraaf geeft eenbeschrijving vanhet aandachtsveld. Daarbijiseenoverzicht vandeverschillende niveausvanperfectie opgenomen.
— Indetweedeparagraaf zijn vragen opgenomen diebetrekkinghebben ophet behandelde aandachtsveld. Middelshet invullenvandezevragen kanmenzijn eigenniveau
van perfectie berekenen. Daarvoor is de berekeningsprocedure (met voorbeelden)
gegeven.
— In de derde paragraaf zijn de niveausvan perfectie van de bestuurlijke activiteiten
van 149 bedrijven gegeven. Hiermee kanmen zijn eigenberekende niveausvanperfectie vergelijken. Vervolgens wordt een indicatie gegeven vanhet gewensteniveau
van perfectie. Vergelijking vanberekende engewensteniveaugeeft antwoord opde
vraagof menveranderingvandebestuurlijke aanpakmoet overwegen.
— In de vierde paragraaf wordt inzicht gegeven in de condities die aanwezig zijn bij
eenbepaald niveauvan perfectie.

Delezer die alleen geïnteresseerd isindebeschrijving vandeafzonderlijke veldenkan
volstaan met lezen van de eerste paragraaf van elk hoofdstuk. Naar behoefte kan als
aanvullingparagraaf vierwordengelezen.
Wil men inzicht in de bestuurlijke aanpak bij de onderzochte bedrijven, dan is het
raadzaam de derde paragraaf te lezen. Naar behoefte kan alsnog naar de eerste paragraaf worden teruggegrepen voor de samenhang in de afzonderlijke activiteiten of
naardetweedeparagraaf voordeberekeningsprocedure.

Degenedieeenzelfdiagnose wiluitvoeren wordt aangeraden te beginnen met deeerste
paragraaf. Inzicht in dedaarbehandeldematerievergemakkelijkt het invullenvanvragen in de tweede paragraaf. In de derdeparagraaf ontstaat eenbeeldvan degewenste
niveausvan perfectie. Van daaruit kan eenbeeld ontstaan vannoodzakelijke veranderingen indeaanpak.
Paragraaf vier laat vervolgens zien in welke condities moet worden voorzien om een
bepaald niveauvanperfectie tekunnen halen.
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Diegene die in aanvulling op het voorgaande nog meer detailinformatie wenst over
perfectie, conditie of kosten en opbrengsten wordt verwezen naar detussenverslagen
dieinhet kadervanhet onderzoek zijn verschenen [12].
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Hoofdstuk 5. De
onderhoudswerkstroom

5.1. Debesturingvande onderhoudswerkstroom
Deonderhoudswerkstroom kanmen opvatten alshet verloopvanhet onderhoudswerk
vanafhet beginvanuitvoeringvaneenbepaaldehoeveelheid werk tothet momentvan
gereedkomen van dat werk (voor de relatie tussen veld 6 endeoverigevelden,ziede
uitklapbare bijlage). Er zijn twee hoofdfasen te noemen, die ons een idee gevenvan
het bestuurlijk procesdat aandezewerkstroom inhoud geeft: van het werkaanbodtot
devierkvoorraad envan dewerkvoorraad tot hetgerealiseerdeonderhoud.

Figuur5.1.Deonderhoudswerkstroom
Het feitelijk onderhoudswerkaanbod iste beschouwen alsdetotale hoeveelheid werkaanvragen die — mondeling of schriftelijk — bij de dienst belast met het onderhoud
worden aangeboden. Wanneer we alleen naar het onderhoud kijken bestaat het werk
uit [20j:
— correctiefonderhoud:onderhoud dat wordt uitgevoerd nadat een storing isopgetreden;
preventief onderhoud, dat weer verdeeld kan worden ininspectiefonderhoud (onderhoud dat wordt uitgevoerd n.a.v. uitgevoerde inspecties;het inspecteren zelf is
eenbestuurlijke activiteit dieinformatieopbrengt overdetoestand van demachine)
en periodiek onderhoud (onderhoud datmetbepaaldetussenperioden wordtuitgevoerd,bijvoorbeeld eensper zoveelmaanden, eensperzoveeldraaiuren).
Vaak zal men geneigd zijn ook eenaantal oneigenüjke onderhoudswerkzaamheden in
beschouwing te nemen, daar ze vaak tot het werkpakket vandetechnischedienstbehoren en een nauwe verwantschap met onderhoudswerkzaamheden hebben,zoals:
— nieuwbouw;
— constructiewijzigingen;
— inbedrijfstelling;
— omstellen;
— aanmaak reservedelen.
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Voor deze werkzaamheden geldt in principe hetzelfde alsvoor het onderhoud, hoewel
ze in dit boek buiten beschouwing worden gelaten. Als de werkaanvragen zijngeaccepteerd, is er een werkvoorraad ontstaan. De werkvoorraad iste omschrijven alsde totale
hoeveelheid werk die nog niet in bewerking is genomen en wacht tot voldoende capaciteit voor de uitvoering ervan beschikbaar is of tot de voorbereiding ervanis afgerond.
Wanneer de onderhoudskarweien zijn uitgevoerd, kunnen we spreken van gerealiseerd
onderhoud.
Al eerder is gesteld dat de besturing van het onderhoud kan worden beschouwd als
het nemen van beslissingen. Beslissingen zijn gebaseerd op een vantevoren bedenken
wat er moet gebeuren. Besturen van de onderhoudswerkstroom houdt dan ook in dat
deze werkstroom 'vantevoren bedacht' wordt. We proberen ons derhalve een beeld te
vormen van wat zal gebeuren. Wat houdt dit nu in feite in alshet gaat om het besturen van de onderhoudswerkstroom? Allereerst brengen we de werkstroombesturing in
schema (figuur 5.2).
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Figuur5.2.Veld6: debesturingvandeonderhoudswerkstroom;
1:relatiemetveld3;zieuitlegindetekst;
2:relatiemetveld5;zieuitlegin detekst
Het startpunt ishet werkaanbod. De werkaanvragen diebinnenkomen worden bekeken,
waarna moet worden beslist of ze zullen worden uitgevoerd. Hier zien we direct de
eerste beslissingen die m.b.t. de onderhoudswerkstroom worden genomen. We kunnen
hier spreken van werk-acceptatie. Het accepteren van werkaanvragen kan pas dan goed
gebeuren als er duidelijkheid is omtrent datgene wat wordt verlangd. Het vereist eenduidigheid èn duidelijkheid indeomschrijvingvande werkaanvraag [17]. Het uitgangspunt bij de werkacceptatie is dat alleen dàt werk wordt aangenomen, dat past binnen
het kader van de capaciteit die in principe beschikbaar is gesteld. Bij de capaciteitsplanning (veld 3) is namelijk in grote lijnen de totale hoeveelheid werk afgestemd op
de totale capaciteit en vastgelegd in de onderhoudsprognose (pijltje 1). De totale hoeveelheid werk kan niet zonder meer worden uitgebreid zonder dat dit consequenties
voor de capaciteit met zich meebrengt. In de praktijk ziet men dan ook dat in deze ge86

vallen al snel meer wordt uitbesteed dan aanvankelijk de bedoeling was, met vanzelf
debijbehorende kostenconsequenties.
Bij de afspraken die bij het accepteren van werkaanvragen worden gemaakt met betrekking tot levertijd en kwaliteit van het werkmoet rekening worden gehouden met
de aanwezige capaciteit. Met name dient te worden gelet opdespecialistische kennis
die aanwezig is, op de gereedschappen en materialen en vervolgens op de bezettingsgraad van onderhoudspersoneel en -apparatuur. Dit in verband met de kwaliteit van
het werk enerzijds enmet demogelijkheid spoedwerk uit tevoeren anderzijds.
De werkaanvragen die geaccepteerd zijn,bepalen detotale werkvoorraad. Dezewordt
nu ingedeeld in de tijd, zodat erperperiode (dag,2dagen,week, 2weken) eenwerkvoorraad ontstaat. Het indelen in de tijd, rekening houdend met kwaliteit van het
werk endekosten,noemen weplanningvandeonderhoudsuitvoering. Hierbij worden
verschillende zaken overwogenzoals:
— welke karweien moetenvoorrangkrijgen inverband met stilstand, produktieverlies,
enz.;
wanneer moet met een karwei worden begonnen, willen we de afgesproken leverdatum halen;
— watisdebestevolgordevanuitvoeringvankarweien,inverbandmetomstellen,geografische spreiding,volgordeinbewerking,enz.,
— isercapaciteit beschikbaar ophetmoment dat dienodigis,enzoniet,moet dande
karweivolgordeveranderen ofmoet erdan worden uitbesteed;
- hoe isdeproduktieplanning enzijn onderhouds-enproduktieplanning opelkaar afgestemd;
— zijn er afspraken nodig met de kwaliteitsafdeling in verband met de toe te passen
materialen of met andere procestechnische eisen.
Planning geeft dus aan wanneer karweien moeten worden uitgevoerd, enlegtdusook
vast wanneer welke bijdragen van middelen worden verlangd. Onder deze middelen
rekenen we dan ook de middelen van derden (buiterifirma's). Dezegevraagde bijdragen zijn het startpunt voor veld 5, waar wordt gezorgd voor het realiserenvandegevraagdebijdragen, middelso.a. dewerkvoorbereiding (pijltje 2).
Het resultaat van de planning kan worden vastgelegd in een plan (bijvoorbeeld een
weekplan). Op deze wijze is een werkvoorraad per periode en per capaciteitsgroep
(bijvoorbeeld eenafdeling) ontstaan.
Een gedeelte van het werk zal in de praktijk niet veelaandacht krijgen, indiezindat
hetvervantevoren nauwkeurig indetijd wordt ingedeeld. Denkhierbij aanspoedwerk
of relatief kleine, onbelangrijke karweien. Voordat gepland wordt, zal een selectie
plaatsvinden van alof niet teplannen karweien.Dezeselectiezalmeestal plaatsvinden
volgens vooraf opgestelde criteria. Inwezenishet natuurlijk welzo,dat het zgn.nietgeplande werkindetijd wordt ingedeeld.Dit gebeurt danbij de werkuitgifte.
Kort voor het moment van feitelijke uitvoering van het werk vindt dewerkuitgifte
plaats. De werkuitgifte legt in laatste instantie het moment van uitvoerenvast.Daarnaast is het zo, dat werk wordt uitgegeven aan een bepaaldepersoon, zodat daarmee
invloed wordt uitgeoefend opdekwaliteit vanhet werk (wekomen hierbij debespreking van veld 5 op terug). Vaak zien we dat dewerkuitgifte deelsaanhet uitvoerend
personeel zelf wordt overgelaten, bijvoorbeeld via een opdrachtenbord waarop per
87

persoon of groep de opdrachten voor eenbepaaldeperiodezijn verzameld en waarde
uitvoerende zelf een keuze doet uit deverschillende opdrachten. We ziendat opdeze
wijze al veel bestuurlijke activiteiten hebben plaatsgevonden vóórdat de feitelijke
werkstroom begint.
Tijdens deuitvoeringvindtcontroleplaats op dekwaliteit, devoortgang en dekosten.
Devoortgangscontrole heeft inhet onderhoud daarbijhet meesteaccent.
— Voortgangscontrole: haalt men de levertijd (de norm) en zo niet, welkemaatregelenmoeten wordengenomen?;
— Kwaliteitscontrole: wordt het werkuitgevoerd zoalsdebedoelingis?Vaakzijn hier
moeilijk eenduidige normen te geven. Veel wordt aan de uitvoerende overgelaten.
In een aantal gevallen kansprakezijn vantestprogramma's, aparte keuringsfunctionarissen en dergelijke;
— Kostenbewaking: bijzondere aandacht verdienen de kosten van het onderhoud in
relatie tot stilstandkosten. Dit staat vaak in direct verband met de voortgangvan
het werk.
Wanneer afwijkingen ontstaan van hetgeen de bedoeling was, kan overwogen worden
maatregelen te nemen. Dit betekent dat eropnieuw wordt gepland,dat eventueelalsnog werkaanvragen worden afgewezen en dat weer werkuitgifte plaats kan vinden.
Van voortgangsbeheersing kunnen we pas dan spreken als na de voortgangscontrole
inderdaad de noodzakelijke maatregelen worden getroffen. Dit wordt in figuur 5.2
aangegeven doordegestippelde lijn.
Wanneer het werkgereed is,moet het worden geaccepteerd. Ditkangebeuren doorde
aanvrager van het werk, door de chef of voorman in de technische dienst,maarvaak
zaldezeacceptatie niet eensnadrukkelijk plaatsvinden.
Aldusiseenkortebeschrijvinggegevenvanhetbeslissingsproces,dataande werkstroom
gestalte geeft. Het isoverigenseenglobale omschrijving, een overzichtvandebestuurlijke activiteiten dieiniedergevalvoorkomen.Hoedezeactiviteiten gestaltekrijgen,is
van bedrijf tot bedrijf verschillend. Wanneer nuvoordebesturingvande werkstroom
verschillende veel voorkomende vormen worden genomen (betreffende de belangrijkste activiteiten, t.w. planning,werkuitgifte envoortgangscontrole), dankomen wetot
tabel 5.1. Hier isvoor de verschillende vormen van werkstroombesturing een niveau
vanperfectie aangegeven (voorhet begripniveau vanperfectieziepar. 2.5).
Op deze wijze krijgt men een idee van wat achtereenvolgens kanvoorkomen. Hierbij
dient direct te worden opgemerkt, dat een hoog niveau van perfectie niet altijd goed
is. Een klein bedrijfje met weinig gepland onderhoud zal verantwoord op eenniveau
van perfectie in de categorie 0 20 kunnen zitten. De categorie 60-80 zoualveelte
duur zijn inzijngeval!

5.2.Bepalingvanhetniveauvanperfectievandewerkstroombesturing
Werd indevorigeparagraaf een overzichtgegevenvandeverschillende bestuurlijkeactiviteiten m.b.t. de onderhoudswerkstroom op verschillende niveaus van perfectie, in
deze paragraaf wordt aangegeven hoe een individueelbedrijf zijn niveauvan perfectie
kan bepalen. Daartoe worden dehiernavolgendevrageningevuld.Dewijzevanbestu88

Tabel 5.1. Vormen van werkstroombesturing op verschillende niveaus van perfectie
Veld6. Onderhoudswerkstroom
niveau van
perfectie

korteaanduiding van de wijzewaaropdebestuurlijkeactiviteitwordtverricht

0-20

Er wordt nauwelijks gepland, met urgentie van karweien wordt rekeninggehouden;uitvoerenden bepalen vooreengrootdeelzelf,watzijgaandoen;voortgangscontroledoortoezichtvandebaas.

20-40

Planning opkortetermijn aandehandvanprioriteiten;uitvoerendenwerkendeels
op eigeninitiatief,deelsopbasisvanwerkopdrachten;voortgangscontrole doorregistratievangereedgekomenkarweien.

40—60

Planning djn.v. een weekplan;werkuitgifte op basis van werkopdrachten;voortgangscontrole door vastleggen van gereedgekomen karweien en regelmatigevergelijkingvandefeitelijke uitvoeringmethetplan.

60—80

Planning m.b.v.strokenborden, naast een gedeelte vast,periodiek werk;werkuitgifte door werkopdrachten; deels zijn vastetakenpakketten aanwezig;voortgangscontroledoorvoortdurendevergelijkingvandeuitvoeringmethetplan.

80-100

Deuitvoeringvandekarweienligtvastinperiodiek-onderhoudsschema's;dewerkuitgifte isbepaald doorvastetakenpakketten opbasisvandeonderhoudsschema's;
voortgangscontrole door vergelijking met het plan (schema's),bovendien worden
achterstandenvannognietinbewerkingzijndekarweienvastgelegd.

ren bij een willekeurig voorbeeldbedrijf is telkens door ons aangegeven. U kunt hier
analoog uw eigen wijze van besturen weergeven. De vragen hebben slechts betrekking
op de belangrijkste activiteiten in de werkstroombesturing, t.w.
— de planning van de uitvoering van het onderhoudswerk;
— de werkuitgifte en
— de voortgangscontrole.
De algemene uitgangspunten voor het invullen van de vragen zijn in bijlage 2 opgenomen.

Hoe vindt de planning van de uitvoering van onderhoudsopdrachten/'karweien plaats?
Deze eerste vraagvindt u gespecificeerd in tabel 5.2. De bedoeling isdat de totale hoeveelheid onderhoudswerk over een representatieve periode (bijvoorbeeld eenjaar, een
kwartaal, een maand) wordt genomen. Dan dient men zich een beeld te vormen van
de planning van dit werk en dit in een aantal hoofdgroepen in te delen. In ons voorbeeldbedrijf was dit als volgt:
— ca. 10procent vanhet werk (percentage op basis van bestede uren) wordt uitgevoerd
volgens schema. Een groot gedeelte hiervan issmeeronderhoud, een ander gedeelte
bestaat uit het verwisselen van onderdelen met een vaste frequentie, aangegeven
door een preventief-onderhoudsschema;
— ca. 55 procent van het werk wordt gepland middels een weekplanningsprocedure.
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Tabel 5.2. Bepaling van het niveau van perfectie in de planning van het onderhoudswerk (met invulvoorbeeld)
Vraag1(enquêtevraagT-10)
Hoe vindtdeplanningvan deuitvoeringvan onderhoudsopdrachten/karweienplaats?
Elkeaangegevenmogelijkheid geldtinderegelvooreengedeelte
vandeopdrachten/karweien.Kuntudit gedeeltetelkensinvullen
(naarschattinginprocentenvandetotaalbestedetijd vande
uitvoerendenvoorde opdrachten/karweien)?

niveau van bijdrageaan
perfectie
niveau van
perantwoord perfectie
vande
planning

a. de onderhoudsopdrachten/karweien worden vooraf niet
indebeschikbare tijd gepland

van 0

b. deonderhoudsopdrachten/karweien wordennietin
beginselinvolgordevanbinnenkomst uitgevoerd

van10

c. deonderhoudsopdrachten/karweien wordennietinde
tijd ingedeeld,maarmetdeurgentievandeopdrachten/
karweienwordtrekeninggehouden

35%

d. deonderhoudsopdrachten/karweien wordenkorte tijd
voordeuitvoeringindetijd ingedeeldmetbehulpvan
prioriteitsregels(bijvoorbeeld hetkortst durendekarweihet eerstuitvoeren)
e. deonderhoudsopdrachten/karweien wordendoor
middelvaneenweekplan gepland(rekeninghoudend
meturgentie)

=7

van40

55%

ƒ deonderhoudsopdrachten/karweien wordengepland
metbehulpvanstrokenbordplanning(legpuzzelplanning)ofeendaarmeevergelijkbare planningsmethode
g. deonderhoudsopdrachten/karweien wordenvolgens
vastetijdschema's periodiekuitgevoerd

van20

van 70

=39

van90
10%

van100

= 10

100%
niveau vanperfectieindeplanning

56

Elke week wordt het werkaanbod bekeken en ingepland, rekening houdend met de
urgentie van de verschillende opdrachten, met de bezetting van de verschillende
monteurs, met de mate van voorbereiding, enz.;
- ca. 35 procent van het werk wordt niet ingepland. Het betreft hier voornamelijk
storingsonderhoud, dat direct moet worden uitgevoerd.
De geschatte percentages worden ingevuld in de daarvoor bestemde ruimte. Achter elk
van de afzonderlijke antwoorden iseen niveau van perfectie perantwoord opgenomen.
Men kan dit beschouwen als het niveau van perfectie in de planning, indien 100 pro90

cent van het onderhoudswerk wordt ingepland op de wijze zoals in dàt antwoord is
weergegeven. De getallen die het niveau van perfectie weergeven hebben wij bepaald
door vergelijking van een antwoord met de algemene schaal voor de niveaus van perfectie, die in de uitklapbare bijlage isgegeven. Vervolgens worden de percentages vermenigvuldigd met het niveau van perfectie per antwoord. Dit levert een aantal bijdragen op (in de laatste kolom van het overzicht) die tezamen het niveau van perfectie
van de planning geven.
Het zal duidelijk zijn dat het uiteindelijke niveau van perfectie een gemiddeld beeld
geeft van de planning. Immers — het voorbeeldbedrijf als uitgangspunt nemend — het
getal 56 kan ook ontstaan uit bijvoorbeeld:
- 30 procent van het werk niet gepland (perfectie 0);
- 10 procent in volgorde van binnenkomst (perfectie 20);
- 60 procent met strokenbordplanning (perfectie 90),
(30 procent van 0 + 1 0 procent van 20 + 60 procent van 90 = 56). Zo kan een willekeurig niveau van perfectie op verschillende manieren worden opgebouwd.
Overigens zijn juist hierdoor de niveausvan perfectie uitstekende uitgangspunten voor
vergelijking tussen bedrijven. We kijken immers niet of het ene bedrijf een weekplanningprocedure hanteert en het andere bedrijf een strokenbordplanning. Het hangt te
veel van de plaatselijke omstandigheden af of de ene of de andere methode zinvol is.
Het gaat er niet om aan een bedrijf te kunnen vertellen dat het bijvoorbeeld strokenbordplanning moet gebruiken, maar te kunnen zeggen in hoeverre er systematiek in de
aanpak zou moeten zitten, in hoeverre er moet worden teruggekoppeld, vooruitgezien
of geïntegreerd, kortom welk niveau van perfectie gewenst is. Zelf moet men, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, uitmaken of een bepaald niveau van perfectie nu met bijvoorbeeld weekplanning of strokenbordplanning moet worden gerealiseerd.

Op welke wijze isde uitgifte van het onderhoudswerk geregeld?
De tweede vraag heeft betrekking op de werkuitgifte en is in tabel 5.3 uitgewerkt. Met
betrekking tot de invulling en de berekening van het niveau van perfectie gelden hier
dezelfde overwegingen als bij vraag 1(de planning). In deze vraag (en de volgende vragen) dient dezelfde representatieve periode te worden genomen.
In het voorbeeldbedrijf wordt het grootste deel van het werk via schriftelijke of mondelinge werkopdrachten uitgegeven. In een deel van de gevallen, namelijk bij een deel
van het storingsonderhoud, bepalen de uitvoerenden zelf welk karwei zij wanneer zullen aanpakken.

Hoe is de controle op het verloop van de onderhoudsuitvoering
geregeld?

(voortgangscontrole)

Tot slot kijken we op veld 6 (de besturing van de onderhoudswerkstroom) naar de
voortgangscontrole. In tabel 5.4 is de vraag uitgewerkt.
Ook de in tabel 5.4 opgenomen niveaus van perfectie per antwoord hebben wij vastgesteld door inschaling van de antwoorden in de algemene schaal van het niveau van
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Tabel 5.3. Bepaling van het niveau vanperfectie in de werkuitgifte (met invulvoorbeeld)
Vraag2(enquêtevraagT-l1)
Op welke wijzeisdeuitgiftevan hetonderhoudswerkgeregeld?
Elkeaangegevenmogelijkheid geldtinderegelvooreengedeeltevan
het aantaluitvoerenden.Kuntudit gedeeltetelkensinvullen(naar
schattinginprocentenvanhettotale aantaluitvoerenden?
a. deuitvoerendenbepaleninderegelzelfwelkekarweien
zijzullenaanpakken

niveau van
perfectie
per
antwoord

15%

van 0

b. deuitvoerendenhebbeneenbepaaldvasttakenpakket
(afgeleid vanbijvoorbeeld preventief-onderhoudsschema's)datroutinematigwordtuitgevoerd;voorde
resterende tijd bepalenzijzelfwelkekarweienzijzullen
aanpakken

van 40

c. deuitvoerendenhebbeneenbepaaldvasttakenpakket.
Hettakenpakket omvateenzogoedalsvolledigedagtaak

van100

d. deuitvoerendenhebben eenbepaald takenpakket.Dit
takenpakket omvateengedeeltelijke dagtaak.Voorde
resterende tijdwordenwerkopdrachtenverstrekt
e. deuitvoerenden werkenuitsluitend opwerkopdrachten

%
85!

bijdrageaan
hetniveau
perfectie
vande
werkuitgifte

van 75
van 60

;51

100%
niveau vanperfectie in de werkuitgifte

51

perfectie (zie de uitklapbare bijlage). Het verschil met de vragen 1en 2 is dat in dit geval meerdere antwoorden op hetzelfde onderhoudswerk betrekkingkunnen hebben. Zo
kan het zijn dat voor bepaalde karweien zowel antwoord d geldt (op vaste tijdstippen
de overschrijding van de leverdatum vastleggen) als antwoordƒ (de voortgang vastleggen en verloop van de uitvoering vergelijken met de planning). De niveaus van perfectie van de verschillende antwoorden zijn daarom gekozen vanuit de gedachte dat in
veel gevallen verschillende antwoorden samen van toepassing zijn. Geen enkel afzonderlijk antwoord haalt derhalve de score 100.
Op basis van de invulling van de vragen 1, 2 en 3 is een beeld ontstaan van de wijze
van besturen in de afzonderlijke fasen van de werkstroombesturing. De belangrijkste
activiteiten hierin zijn immers zoals weergegeven in figuur 5.3.
Het gaat er nu om op basisvan deze beelden een niveau van perfectie te bepalen voor
de wijze van besturen op veld 6 in zijn geheel. De belangrijkste bijdrage aan de werkstroombesturing geeft de planning. Immershierwordtvastgesteld wanneer welk karwei
of welke opdracht door welke capaciteitsgroep zal worden uitgevoerd. Hiermee wordt
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Figuur 5.3. Debelangrijksteactiviteiten bijde werkstroombesturing
in belangrijke mate de kwaliteit en levertijd van het werk bepaald. De werkuitgifte is
een nadere detaillering van en soms een aanvulling op hetgeen bij de planning isvastgelegd en weegt derhalve minder zwaar. Weer wat zwaarder dan de werkuitgifte weegt
de voortgangscontrole, die een noodzakelijke aanvulling is op de planning als we het
verloop van de uitvoering willen beheersen. Voortgangscontrole weegt weer minder
zwaar dan de planning, omdat de planning op haar beurt een voorwaarde is voor de
Tabel 5.4. Bepaling van het niveau van perfectie in de voortgangscontrole (met
invulvoorbeeld)
Vraag3 (enquêtevraag T-14)
niveau van
perfectie
per
antwoord

Hoe isdecontrole ophetverloop vande onderhoudsuitvoering
(voortgangscontrole) geregeld?
Elke aangegeven mogelijkheid geldt inderegelvoor een gedeelte
van de onderhoudsopdrachten/karweien. Kunt uditgedeelte
telkens invullen (naarschatting inprocenten van debestede tijd
vandeuitvoerenden voor de onderhoudsopdrachten/karweien)?
a. ervindt geen controle plaats ophet verloopvande
onderhoudsuitvoering in detijd

bijdrageaan
het niveau
van perfectie
vande
voortgangscontrole

van 0

=

100%

van 10

= 10

c. perdagwordt vastgelegd,welke opdrachten/karweien
gereed zijn

10%

van 20

= 14

d. opvaste tijdstippen worden onderhoudsopdrachten/
karweien, diehun geschatte leverdatum hebben
overschreden, vastgelegd

%

van 20

=

e. alsd, maar bovendien worden deoorzaken van vertragingen aangegeven

%

van 30

=

b. debaashoudt toezicht ophet verloop vande
onderhoudsuitvoering

%

op vaste tijdstippen wordt devoortgang van deonderhoudsopdrachten/karweien, dieinbewerking zijn,
vastgelegd, waarbijhetwerkelijke verloop vande
uitvoering wordt vergeleken met het geplande
verloop
g. alsvoor/, maar bovendien worden deoorzaken van
eventuele vertragingen aangegeven

van 40

10%

van 50
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h. op vaste tijdstippen wordt de achterstand in onderhoudsopdrachten/karweien, die nog niet in bewerking zijn en wachten tot er voldoende onderhoudscapaciteit beschikbaar is,vastgelegd

%

van 50

=

i. alsh, maar bovendien worden de oorzaken van eventuele vertragingen aangegeven

%

van 60

=

niveau vanperfectie in de voortgangscontrole

29

voortgangscontrole. Voor de berekening van het niveau van perfectie in de werkstroombesturing moeten we kennelijk aan elk van deze afzonderlijke activiteiten een
verschillend gewicht toekennen. Op grond van de genoemde overwegingen hebben we
aan planning, werkuitgifte en voortgangscontrole een gewicht toegekend van respectievelijk 3 1 6 , i/ 6 en 2/ 6 . Daarmee wordt de berekening van het niveau van perfectie in
de werkstroombesturing (veld 6) als in tabel 5.5 is aangegeven.

Tabel 5.5. Bepaling van het niveau van perfectie in de werkstroombesturing (veld 6)
met invulvoorbeeld (de cijfers zijn afgerond)
Niveau van perfectie in de planning (tabel 5.2,blz. 90)

[56]X 3 /6 = 28

Niveau van perfectie in de werkuitgifte (tabel 5.3,blz. 92)

[ÜÖXV6

Niveau van perfectie in de voortgangscontrole (tabel 5.4,blz

93/94)

=

8

29 X J /e =

10

+
Niveau vanperfectie in de -werkstroombesturing

46

Over de toegekende verdeelsleutel kan worden opgemerkt dat die voor een groot deel
een subjectieve keuze is. Niet helemaal, omdat achter de verdeling een argumentatie
zit, zoals is aangegeven. Maar toch subjectief omdat de cijfers zelf uiteindelijk een
keuze zijn uit verschillende mogelijkheden. Voor de werkstroombesturing had ook
kunnen worden gekozen voor bijvoorbeeld de verdeling 5—2—2 of 5—3—4. Wij hebben steeds getracht een redelijke keuze te doen, ervan uitgaande dat enerzijds de bijdrage aan het uiteindelijke resultaat van het beslissingsproces bepalend is en dat anderzijds uiteindelijke verschillen in het berekende niveau van perfectie in de werkstroombesturing gering zijn bijdehanteringvanal deze toch op elkaar lijkende verdeelsleutels.
Het gaat hier om het bestuurlijke resultaat, dat in paragraaf 2.4 onder de aandachtsvelden voor veld 6 is genoemd, namelijk beslissingen m.b.t. de uiteindelijke totstandkoming van het onderhoud.
Op dezelfde wijze als in deze paragraaf isbeschreven, zijn de beschikbare gegevens van
alle 149 bedrijven die aan het onderzoek deelnamen, verwerkt tot niveausvan perfectie in de werkstroombesturing. In de volgende paragraaf zien we welke inzichten dit
opleverde.
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5.3. Werkstroombesturing bij de onderzochte bedrijven
Het niveau van perfectie geeft een beeld van de werkstroombesturing bijde onderzochte bedrijven. Met behulp van de berekening van dit niveau van perfectie, zoals in de
vorige paragraaf is aangegeven, kwamen we tot figuur 5.4. Hierin is een verdeling gegeven van de niveaus van perfectie in de werkstroombesturing bij 149 onderzochte bedrijven. De klassen lopen van 0 - 9 , 10-19, 20—29, enz.

aantal
bedrijven

40

N = 149
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Figuur5.4. Niveaus vanperfectieindewerkstroombesturing(veld6)
In figuur 5.4 is een piek zichtbaar ronde de klassen 30—39 en 40—49.Opvallend is dat
èn zeer hoge niveaus van perfectie (80-100) èn zeer lage niveausvan perfectie (0—9)
nauwelijks voorkomen. Dit is in zoverre niet verwonderlijk, dat het slechts in een aantal gevallen verantwoord zal zijn de werkstroombesturing volledig van moment tot
moment te laten ontstaan. Aan de andere kant zal het niet vaak voorkomen dat een
bedrijf al het onderhoudswerk op schema's uitvoert of al het werk tot in detail op
strokenborden inplant met de bijbehorende ingewikkelde voortgangscontrole.
Het niveau van perfectie in de werkstroombesturing is opgebouwd uit de onderdelen
planning, werkuitgifte en voortgangscontrole. Het is interessant te zien dat de niveaus
van perfectie van deze onderdelen verschillende beelden opleveren. Wezullen ze achtereenvolgens behandelen.

Planning
In figuur 5.5 is de verdeling gegeven van de niveaus van perfectie in de planning van
karweien. Behoudens de zeer lage en zeer hoge niveaus van perfectie zijn alle categorieën min of meer gelijkmatig vertegenwoordigd. Er is geen bepaalde categorie die er
nadrukkelijk uitspringt.
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Figuur 5.5. Niveaus vanperfectie in deplanning van onderhoudskarweien

Er zijn wel vormen van planning die relatief vaak voorkomen en vormen die relatief
weinig voorkomen. Dit kunnen we schetsen aan de hand van de ontwikkeling van de
planning van lage naar hoge niveausvan perfectie. Deze ontwikkeling iste beschrijven
in een viertal fasen*:
1.lage niveaus van perfectie (10 à 20) kenmerken zich door de aanwezigheid van een
wijze van plannen, waarbij de onderhoudsopdrachten/karweien niet systematisch in
de tijd worden ingedeeld, maar wel rekening wordt gehouden met de urgentie van
de opdrachten/karweien;
2. in de tweede fase (30 à 40) wordt een deel van de karweien met behulp van een
weekplanning ingepland. Het grootste deel van de karweien wordt echter nog gepland zoals in fase 1is beschreven;
3. bij nog hogere niveaus van perfectie (50 à 60) staat de weekplanning centraal. Een
klein deel van de karweien wordt gepland volgensvaste tijdschema's;
4. de hogere niveaus van perfectie in de planning (70 à 80) wijzen meestal op een
planning waarbij een groot deel van het werk verloopt volgens vaste tijdschema's en
de rest van het werk wordt ingedeeld m.b.v. weekplanning.
Opvallend is dat de planning met behulp van prioriteitsregels en de planning met behulp van een strokenbord relatief zeer weinig voorkomen. Overigens werd ook het gebruik van netwerkplanning zelden genoemd.
De vraag die nu rijst is, in welke situaties lage of hoge niveaus van perfectie van de
planning voorkomen. Uit het gegevensmateriaal blijkt het volgende:
a. het niveau van perfectie in de planning is hoger naarmate de hoeveelheid gepland
Zie ook tabel 5.2 opblz.90.Fase 1komt overeen met antwoord c; fase 2 met eencombinatie
van de antwoorden c ene uit deze tabel.In fase3vindthetgrootstedeelvandeplanningplaats
volgens antwoord e;een klein deelvolgens antwoord g. In fase4wordteencombinatievaneen
£toegepast.Deantwoordendenƒkomenrelatief zeerweinigvoor.
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onderhoud groter is. Onder gepland onderhoud wordt verstaan alle onderhoud, dat
niet direct na een storing plaatsvindt (zie ook de definities in bijlage 3);
b. het niveau van perfectie in de planning ishoger naarmate in het bedrijfin meerploegen wordt gewerkt;
c. het niveau van perfectie in de planning is hoger naarmate in het bedrijf de consequenties van het nalaten van onderhoud groter zijn. De consequenties van het nalaten van onderhoud zijn het veiligheidsrisico enerzijds en de kosten van produktieverlies anderzijds (zie de definitie in bijlage 3).
Overigens blijkt ook een positieve correlatie te bestaan tussen de hoeveelheid gepland
onderhoud met aan de ene kant de mate waarin in het bedrijf in ploegen wordt gewerk"t en aan de andere kant de consequenties van het nalaten van onderhoud.

Werkuitgifte
In figuur 5.6 is de frequentieverdeling opgenomen van de niveaus van perfectie in de
werkuitgifte.
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Figuur5.6. Niveausvanperfectieindewerkuitgiftebij149bedrijven
97

Erg opvallend in figuur 5.6 is de piek die in de categorie 60—69 valt. Hieruit is te concluderen dat zeer veel bedrijven trachten aan de werkstroombesturing gestalte te geven middels een ruime aandacht voor de werkuitgifte. Deze aandacht voor de werkuitgifte houdt in de praktijk in dat men het meeste werk uitgeeft middels uitvoeringsopdrachten (een min of meer centrale regeling dus).
De ontwikkeling van lage naar hoge niveausvan perfectie in de werkuitgifte isals volgt
te beschrijven*:
1.lage niveaus van perfectie (10 à 20) kenmerken zich door een grote mate van vrijheid voor de uitvoerenden zelf om te bepalen welk werk zij gaan uitvoeren;
2. wat hogere niveaus (30 à 40) kenmerken zich door een aanvulling op 1 :voor sommige personen worden vaste takenpakketten afgesproken;
3. hoge niveaus van perfectie (60 à 80) betekenen een systeem van werkopdrachten,
in meerdere of mindere mate aangevuld met takenpakketten. Dat uitvoerenden volledig op basis van takenpakketten werken, komt praktisch niet voor.
Het niveau van perfectie in de werkuitgifte blijkt hoger te zijn naarmate de hoeveelheid gepland onderhoud hoger is.Kennelijk vraagt het feit dat het onderhoud gepland
wordt om een perfectere werkuitgifte.

Voortgangscontrole
In figuur 5.7 is de frequentieverdeling gegeven van de niveausvan perfectie indevoortgangscontrole. Hier ziet men een duidelijke piek in de categorie 10-19, hetgeen de
conclusie oplevert dat de voortgangscontrole in de werkstroombesturing relatief de
minste aandacht krijgt. Immers, het gemiddelde niveau van perfectie ishier 32, tegen
44 bij de planning en 60 bij de werkuitgifte. De ontwikkeling van lage niveausvan perfectie naar hoge niveausisdaarbij alsvolgt te schetsen in fasen**:
1.de voortgangscontrole beperkt zich tot toezicht door de baas op het verloop van de
onderhoudsuitvoering. Veel bedrijven komen met hun voortgangscontrole niet verder dan deze fase (perfectie 10à 20);
2. in de tweede fase (perfectie ca. 30) gaat men ertoe over gereedgekomen karweien
vast te leggen, zodat een hoeveelheid informatie beschikbaar isdie voor de controle
— indien nodig — gebruikt kan worden;
3. daarna (perfectie 40 à 60) is een ontwikkeling te constateren waarbij een deel van
het onderhoudswerk, met name het werk dat op schema wordt uitgevoerd (en systematisch gepland is), op diverse plaatsen in het uitvoerend proces op de voortgang
wordt gecontroleerd. Deze plaatsen zijn:
a. voor het begin van de uitvoering: op vaste tijdstippen wordt de achterstand in
onderhoudsopdrachten/karweien, die nog niet in bewerking zijn en wachten tot er

*Vergelijk tabel 5.3 op blz.92.Fase 1komt overeen met antwoorda;fase2meteencombinatie
van de antwoordena enb. Een combinatie vandeantwoordeneendlevertfase3op;antwoord
ckomtnauwelijksvoor.
**Vergelijk tabel 5.4 op blz.93/94.Fase 1komt overeen met antwoordbuitdezetabel;infase2
begint antwoord c meete spelen.In fase 3 en 4 spelen respectievelijk de antwoorden h(ofi),ƒ
(ofg)end(ofe)eenrol.
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voldoende capaciteit beschikbaar is, vastgelegd. Eventueel worden oorzaken van
vertragingen aangegeven;
b. tijdensdeuitvoering: opvastetijdstippen wordt devoortgangvan deonderhoudsopdrachten/karweien die in bewerking zijn, vastgelegd, waarbij het werkelijke verloop van de uitvoering wordt vergeleken met het geplande verloop. Ook hierworden eventueelde oorzakenvanvertragingen aangegeven;
c. nade uitvoering: op vastetijdstippen worden de onderhoudsopdrachten/karweien, die hun geschatte leverdatum hebben overschreden, vastgelegd.Eventueelworden oorzaken vanvertragingen aangegeven;
4.in de laatste fase — die van de hoge niveaus van perfectie (70 à 100) - wordt het
grootste deel van het werk gecontroleerd volgens de werkwijze die onder fase 3is
beschreven.
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Figuur5.7.Niveausvanperfectieindevoortgangscontrolebij149bedrijven
Wellicht ten overvloede zijopgemerkt dat het controleren vandevoortgangniet altijd
voortgangsbeheersing inhoudt. Inhetlaatstegevalisdebereidheid nodigtot het nemen
vanmaatregelen dieblijken nodigtezijn opgrondvandecontrole.
In tegenstelling tot destand vanzaken bij deplanningende werkuitgifte komenhoge
niveaus van perfectie niet in eerste instantievoor ingevallen waarveelgepland onderhoud is.Hogeniveausvanperfectie indevoortgangscontrolekomenvoorindien
— het aantal onderhoudsuitvoerenden hoger is of, anders gezegd, wanneer de technische dienst groteris;
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—het aantal onderhoudsuitvoerenden relatief groter is ten opzichte van het aantal uitvoerenden in de produktie en
—het aantal uitvoerenden van buitenfïrma's, die in het bedrijf werkzaam zijn, relatief
groter is ten opzichte van de hoeveelheid eigen onderhoudspersoneel.
Men ziet dat er meer voortgangscontrole is indien — zo zouden we kunnen zeggen —
het onderhoud als groot of omvangrijk wordt ervaren of indien erveel derden zijn.

Werkstroombesturing als geheel
Aansluitend op wat in het begin van deze paragraaf werd gezegd over de niveaus van
perfectie in de werkstroombesturing als geheel, gaan we nu in op de overgang van
lage naar hoge niveaus van perfectie in de werkstroombesturing alsgeheel, zoals die in
de praktijk voorkomt. Hiertoe geven we alsindicatie de schaal van niveausvan perfectie weer met een globale beschrijving van de overgang (figuur 5.8).
niveau van
perfectie
0i--<-

planning, werkuitgifte en voortgangscontrole worden alle
verricht met een laag niveau van perfectie

de werkuitgifte heeft aandacht gekregen en wordt op een
relatief hoog niveau van perfectie uitgevoerd {systeem van
werkopdrachten)
de planning begint zich te ontwikkelen: een deel van de karweien wordt m.b.v. een weekplanning ingepland. Voor de overige
karweien wordt gekeken naar de urgentie

40planning en werkuitgifte zijn redelijk ontwikkeld, de voortgangscontrole krijgt aandacht middels het vastleggen van gereedgekomen karweien

de voortgangscontrole vindt vóór, tijdens en na de onderhoudsuitvoering plaats. Een deel van het werk wordt gepland op basis
'van vaste tijdschema's
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Figuur5.8. Niveausvanperfectie inde werkstroombesturing
De globale beschrijving van figuur 5.8 isgebaseerd op situaties zoals we die aantroffen
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bij de verschillende onderzochte bedrijven. Hij is een aaneenschakeling van momentopnamenbijverschillendebedrijven enmagniet depretentie hebben deontwikkelingsgangvanéénbedrijf weertegeven,laat staanvoor te schrijven.
Geeft bovenstaande beschrijving aanop welkewijzevanlagetot hogeniveausvanperfectie in de werkstroombesturing wordt gekomen,devraagblijft welkniveauvanperfectie gewenst is in eenbepaaldebedrijfssituatie. Opgrond vandeanalysebij deplanning, de werkuitgifte endevoortgangscontrole constateren wedat debelangrijkste invloedsfactor voor de bepaling van het niveauvandewerkstroombesturing dehoeveelheid gepland onderhoud is. Daarnaast speelt de omvang van het onderhoud, c.q. het
aantal onderhoudsuitvoerenden, een rol, in het bijzonder wanneererrelatief veeluitvoerenden van buitenfirma's zijn. In de tussenverslagen [12] die in het kadervandit
onderzoek zijn verschenen, zijn indicatiesmet betrekking tot het gewensteniveauvan
perfectie gegeven.We gevenzehiernogeenskort weer.
Aanhakend op de hoeveelheid gepland onderhoud is een factor geformuleerd, diebenoemd is als V:devoorspelbaarheidvan het onderhoud. Defactor Vwordt gevonden
door opte tellen:
— de hoeveelheid periodiek onderhoud: onderhoud dat wordt uitgevoerd met eenvaste frequentie opbasisvanôf degeleverdeprestatie vaneenobject (bijvoorbeeld het
aantal draaiuren, het aantal Produkten) ôf de kalendertijd (onderhoud uitvoeren
metvasteintervallen, eenspermaand, eensperjaar,enz.);
— de helft vandehoeveelheid inspectief onderhoud: onderhoud dat wordt uitgevoerd
naar aanleiding van voorafgaande inspectie. Deze hoeveelheid onderhoud wordt
voor dehelft meegeteld omdat dit onderhoud mindervoorspelbaarisdanhetperiodieke onderhoud. Immers, de beslissing om tot onderhoud over te gaanwordt pas
genomen nadat inspectie heeft plaatsgevonden. Eerst dan kan dit onderhoud worden ingepland.
Voor de omvangvanhet onderhoud is uitgegaan van het aantal uitvoerenden in de
technische dienst die voor onderhoud werkzaam zijn (dus niet degenen diebezigzijn
met nieuwbouw, proeven, energievoorziening e.d.), vermeerderd met het aantal uitvoerenden van buitenfïrma's, dieonderverantwoordelijkheid vandetechnische dienst
werken. Het aantal uitvoerenden wordt omgerekend naar manjaren; 2 personenvoor
halve dagen leveren bijvoorbeeld één manjaar. Deze factor wordt aangeduid met B5
(ziededefinities inbijlage 3).
In figuur 5.9 is een indicatie gegeven van de gewenste niveausvanperfectie afhankelijk van de factoren V (voorspelbaarheid van het onderhoud) en B5 (omvangvanhet
onderhoud). Deze indicaties zijn als volgt gevonden. De deelnemende bedrijven zijn
verdeeld in een categorie met een gunstige en een categorie met een ongunstige kosten/opbrengsten-verhouding. Van de eerste categorie is nagegaan hoe daardeniveaus
van perfectie waren, afhankelijk van de factoren B5 en V.Daaropzijn delijnen infiguur 5.9 gebaseerd. Omdat die bedrijven dieindeandere categoriezitten (diemet de
ongunstige kosten/opbrengsten-verhouding) in het algemeen van deze lijnen afwijken
(meer dan ca. 10) wordt aangenomen dat dezelijnen eenredelijke indicatiegevenvan
het gewenste niveauvan perfectie.
Deindicatie voor het gewensteniveauvanperfectie wordt gevonden door defactor V
uit te rekenen en vervolgens in de grafiek bij deze Vverticaal omhoogtegaantot het
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Figuur5.9. Gewensteniveauvanperfectieindewerkstroombesturing(veld6)
snijpunt wordt gevondenmet delijn diehet aantaluitvoerenden (B5)weergeeft. Eventueel kan worden geïnterpoleerd tussen de verschillende lijnen. Vanaf dit snijpunt
horizontaal naar linksgaan,levert deindicatievoorhet gewensteniveauvan perfectie.
Het gevonden getal geeft aan in welke orde van grootte het gewensteniveauvanperfectie zal liggen. Het getal 40 zal bijvoorbeeld betekenen: het gewenste niveau van
perfectie ligt inhet gebied 30tot 50.Inaanvullingopdefactoren VenB5 zalbijrelatief veel uitvoerenden van derden (vanaf 25 procent van het aantal eigen uitvoerenden) het gewenste niveau van perfectie hoger zijn en bij relatief weiniguitvoerenden
van derden lagerdanhet niveaudat in figuur 5.9wordt gevonden.
Het cijfer voor het gewenste niveau van perfectie krijgt betekenis,indien menvervolgenshet cijfer vergelijkt met de globale omschrijving vandeniveausvan perfectie in
de werkstroombesturing in tabel 5.1 op.blz. 89.Wemerken hierbij direct opdat één
bepaald niveau van perfectie opverschillende manieren tot stand kankomen. Bijvoorbeeld het niveau 60 kan betekenen dat men allekarweien plant door middelvaneen
weekplan, dat werkuitgifte volledig via werkopdrachten geschiedt en dat voortgangscontrole plaatsvindt door vergelijking vandeuitvoeringvanallekarweienmethetplan.
Maar ook kan een gedeeltevan dekarweien met eenniveauvanperfectie van bijvoorbeeld 90 worden behandeld (vasteperiodiek-onderhoudsschema's, vaste takenpakketten, systematische voortgangscontrole), terwijl de rest van de karweien wordt behandeld met een niveauvanperfectie vanbijvoorbeeld 10(ruwe indelingvandekarweien
naar urgentie, geen systematische werkuitgifte, voortgangscontrole door toezichtvan
de bazen). Anders gezegd kan men stellen dat het cijfer het gewensteniveauvanperfectie aangeeft, maardat dewijzevanwerkstroombesturing vanbedrijf tot bedrijf kan
verschillen,ook alsdegewenste niveausvanperfectie hetzelfde zijn.
Een voorbeeld: voor het voorbeeldbedrijf isindevorigeparagraaf eenniveauvanperfectie van 46 berekend, opgebouwd uit 56 voorplanning, 51voorwerkuitgifte en29
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voor voortgangscontrole. In dit bedrijf werken 32 personen in de technische dienst,
waarvan 7alsleidingenstaf.Vanhet uitvoerend personeel werkengemiddeld 5personeninnieuwbouw, energievoorziening e.d. Het getalB5 wordt dus20.Dehoeveelheid
periodiek onderhoud is 50 procent van het totale onderhoud, daarnaast iser20procent inspectief onderhoud. De factor V wordt dus 50 + 1/2x 20 = 60. In figuur 5.9
wordt als indicatie voor het gewenste niveau van perfectie gevonden: 54, d.w.z. het
gewenste niveau van perfectie ligt tussen 44 en 64. Vergelijking methet feitelijke niveau van perfectie van46leert dat dit binnen het gevonden gebied ligt.Niettemin kan
worden overwogen de voortgangscontrole, die met 29alsenigebuiten ditgebied valt,
inniveauvanperfectie wat optevoeren.
Met klem wijzen wij erop dat de hier gegeven afleiding van het gewenste niveau van
perfectie, zoals uiteindelijk neergelegd in figuur 5.9, een indicatie geeft. We kunnen
passprekenvaneennormindien aantoonbaar isdat afwijkingen vanmeerdan 10punten van het gewensteniveauvanperfectie (positief ofnegatief) leiden tot hogekosten
en/of lageopbrengsten vanhet onderhoud. Dat wedit niet duidelijk kunnenaantonen,
werd reeds gememoreerd in hoofdstuk 3.Weblijven derhalve spreken vanindicaties.

5.4.Conditiesvoordewerkstroombesturing
In paragraaf 2.6 werd gesproken over de noodzaak de beslissingsprocessen te ondersteunen met condities. Deze condities werden onderscheiden naar vier categorieën:
— deorganisatorische regelingen;
— het bestuurlijk personeel;
— deinformatie en
— dehulpmiddelen.
Dedeelnemers aan de enquête kregen eenaantalvragenvoorgelegd overdeaanwezigheid vancondities.Dezevragenhaddenbetrekkingop:
—de informatie:gevraagd werd naar de aanwezigheid van smeerschema's, periodiekonderhoudsschema's, revisieschema's, bezettingsplannen van het personeel en bezettingsplannen van de onderhoudsapparatuur. Eveneenswerdgevraagdnaardebeschikbaarheid van informatie over de tijdsduur van karweien en de wijze waarop
dezeinformatie werd verkregen;
— de hulpmiddelen: gevraagd werd naar de aanwezigheid van reparatiebonnen (voor
melding van defecten) en van opdrachtbonnen (voor de omschrijving van een karwei, tevens opdracht). Voorts werd gevraagd naar debeschikbaarheid vannetwerkplanningmethodieken t.b.v.grote projecten;
— de organisatie: gevraagd werd naar de beschikbaarheid van overlegstructuren inde
zinvanwerkbesprekingen enwerkoverlegendebesprekingvan onderhoudsgegevens
zoals verbruikte materialen, bestede uren, geplande uren, storingen e.d. Ook werd
geïnformeerd naar defrequentie vandit overleg;
—het bestuurlijkpersoneel: gevraagd werd naarhet aantalmanjaren datbesteedwordt
aan planning en voortgangscontrole van de karweien. Bij deze activiteiten kunnen
debazenzijn betrokken alsook specialefunctionarissen binnendetechnischedienst,
bijvoorbeeld de planner/werkvoorbereider. Niet gevraagd werd hoeveel manjaren
vanhet uitvoerend personeel aan dezeactiviteiten wordt besteed.
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Wat betreft de resultaten en conclusies die uit deze vragen naar voren kwamen wordt
voordedetailsverwezen naardetussenverslagen [12]. De grote lijn geven we hier weer.
In het algemeen bleek dat bij hogere niveaus van perfectie meer tijd en geld aan de
condities worden gespendeerd. Dit komt tot uiting in de aanwezigheid van meer en
frequenter overleg, in de aanwezigheid van formulierensystemen bij hogere niveaus
van perfectie, die bij lagere niveaus van perfectie ontbreken. Ook is er bij hogere niveaus van perfectie sprake van meer gesystematiseerde informatie in de vorm van
Tabel 5.6. Niveaus van perfectie vande werkstroombesturing met daarbij vaak voorkomende condities
Conditiesopveld 6. Onderhoudswerkstroom
niveau
van
perfectie

korte omschrijving van de condities
hulpmiddelen

informatie

organisatie

0-15

vaak reparatiebonnen
voor melding en omschrijving van defecten

smeerschema's

informele contacten

15-30

reparatiebonnen

smeerschema's, soms
periodiek-onderhoudsschema's;vaak tijdsduren
per karweivastgesteldop
basisvan ervaring

informele contacten; adhoc
bespreking van onderhoudsgegevensenstoringen

30—50

reparatiebonnen, vaak
opdrachtbonnen met
omschrijving karwei

smeerschema's, vaak
periodiek-onderhoudsschema's, soms revisieschema's;tijdsduren per
karwei vastgesteldop
basisvan ervaring, soms
opbasisvan analyse van
historische gegevens

wekelijks overleg van leiding
en staf; maandelijkse besprekingvan onderhoudsgegevens
en storingen

50-70

reparatiebonnenen
opdrachtbonnen

smeerschema's, periodiekonderhoudsschema's, vaak
revisieschema's,bezettingsplannen voor personeel;
tijdsduren per karwei,vastgesteld opbasis van analyse
van historische gegevens

dagelijks totwekelijks overleg
van leiding en staf, wekelijks
ook metuitvoerenden; wekelijkse bespreking van onderhoudsgegevens enstoringen

70-100

reparatiebonnen,
opdrachtbonnen,
netwerkplanningsmethodiekenten
behoeve van grote
projecten

smeerschema's, periodiekonderhoudsschema's, revisieschema's, bezettingsplannen voor personeel
en onderhoudsapparatuur;
tijdsduren per karwei,
vastgesteld op basisvan
ijkkarweien ofdeeltijdberekeningen

dagelijks overleg van leiding
en staf, dagelijks tot wekelijks
ook met uitvoerenden; dagelijks tot wekelijks bespreking
van onderhoudsgegevensen
storingen
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schema's, overzichten e.d. In tabel 5.6 is aangegeven bij welke orde van grootte van
het niveau van perfectie men zich welke condities kanvoorstellen. Ditvoor de condities hulpmiddelen, informatie en organisatie. Hierbij zijn we ons ervan bewust niet
compleet te zijn. Alleen een aantal belangrijke condities zijn genoemd. Alsaanvulling
op deconditie-organisatie verwijzen wenaareen artikel vanprof. drs.A.A. Kampfraath
over deverhouding tussen voorbereiding en uitvoering [ 9 ] .
Tabel 5.6 biedt slechts een gestyleerde weergave van alle mogelijke combinaties van
condities die denkbaar en in de praktijk ook te signaleren zijn. Juist daarom moet
men voorzichtig zijn de tabel als normatief te zien. Het onderzoeksmateriaal geeft in
deze zin te weinig houvast. Deconclusie dieweluit het onderzoeksmateriaal kan worden getrokken is dat bij hogere niveaus van perfectie meer condities voorkomen.
Wat betreft de conditie bestuurlijk personeel, werd gevraagd naar het aantal manjaren
van leiding enstaf, dat aanplanning envoortgangscontrole werd besteed. De antwoorden hierop vertonen een grote verscheidenheid aancijfers. Hetgemiddeld aantal manjaren ligt rond de 3 procent vanhet aantal uitvoerenden (5.5). Anders gezegd zouéén
man de planning en voortgangscontrole van ruim 30 mensen kunnen verzorgen. Er
zijn geen aanwijzingen dat bij hogere niveausvan perfectie ditpercentage zou stijgen.
Overigens vindt men in degegevensvandebedrijven ookcijfers van0 tot 1en 5tot 6
procent en in verschillende gevallen zelfs van 7 tot 10 procent. Ook dit pleit ervoor
dat menhet cijfer van3 procent niet te snel alsnorm moet beschouwen.
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Hoofdstuk 6. Functioneren van het
onderhoudspotentieel

6.1. Debesturingvanhet functioneren
Het functioneren van onderhoudspotentieel (mensen, materialen en gereedschappen)
impliceert het leveren van bepaalde bijdragen. Een bijdrage is te beschouwen alseen
bepaalde nader omschreven hoeveelheid werk, die een afgerond geheelvormt. Bijdragenzijn bijvoorbeeld:
— dereparatievaneenonderdeel;
— het verwisselenvan een unit;
— het opheffen vaneenstoring.
Hel bestuurlijke proces, dat het functioneren van het onderhoudspotentieel probeert
zo goed mogelijk te laten verlopen, is opgebouwd uit eenaantal fasen. Kenmerkende
hoofdfasen in dit proces gaan vandegevraagde bijdragen tot dewerkvoorraad envan
dewerkvoorraadtot degeleverde bijdragen (ziefiguur 6.1).

Figuur6.1.Hetfunctionerenvanhetonderhoudspotentieel
De gevraagde bijdragen komen voort uit veld 6(werkstroombesturing), waarinwordt
aangegeven welk werk wanneer moet worden gedaan. Daarin wordt dan ook meteen
vastgelegd wat voor bijdragen van het potentieel nodig zijn om dat werk te kunnen
realiseren. Met een meer samenvattende term kanmen zeggendat inveld 6decapaciteit van het potentieel wordt bestemd voorbepaald werk.Dit leidt aldustot eenpakket gevraagde bijdragen.
In veld 5hebben we dan de taak dezegevraagdebijdragen ookdaadwerkelijk televeren opeenoptimale wijze.Optimaalindezinvanmetdejuistekwaliteit tegen zolaag
mogelijke kosten. Via de werkvoorraad komen we dan tot de feitelijk gerealiseerde
bijdragen. En dat is dan het einde van het proces.Laten weditproceseensnaderbeschouwen.
In figuur 6.2 ishet schemagegevenwaarin debestuurlijke activiteiten zijn opgenomen
diebetrekkinghebben ophet functioneren vanhet onderhoudspotentieel.
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Figuur6.2.Veld5:debesturingvanhetfunctioneren vanhetonderhoudspotentieel;
1.relatiemetveld6;zietekstvooruitleg;
2:relatiemetveld3;zietekstvooruitleg
We beginnen bij de bijdragen die vanuit veld 6 worden gevraagd (pijltje 1). In eerste
instantie zal worden bekeken of de gevraagde bijdragen door het betreffende onderhoudspotentieel gerealiseerd zullen worden. Hierbij geldt als uitgangspunt dat alleen
die bijdragen zullen worden geleverd, die passen binnen het kader van het soort werk,
dat in principe door dit potentieel moet worden gedaan. Dit kader wordt vastgelegd
in veld 3 (pijltje 2). De bestuurlijke activiteit waar we het hier over hebben, kunnen
we noemen acceptatie gevraagde bijdragen. Na deze fase iseenwerkvoorraad ontstaan.
De zaak is nu deze bijdragen zo goed mogelijk te leveren. Daarvoor is het zinnig — in
vele gevallen — het werk voor te bereiden en te calculeren. Waarom werkvoorbereiding
en calculatie? In die gevallen waar zonder voorbereiding en/of calculatie de kans bestaat van
— een onjuiste materiaaltoepassing;
— een onjuiste werkmethode;
— onnodige wachttijden door bijvoorbeeld tussentijdse coördinatie;
— gebruik van verkeerde gereedschappen.
en in die gevallen, waarin het werkpakket een repeterend karakter draagt, kan het zinvol zijn tot werkvoorbereiding en/of calculatie over te gaan [9J . Hierbij spelen efficiencyoverwegingen een duidelijke rol. Uit MMO-onderzoeken blijkt dat vaak slechts
30 à 50 procent van de totaal beschikbare uren in het onderhoud worden besteed aan
vaktechnisch werk. De rest kan men beschouwen als organiserende activiteiten, zoals
voorbereiding, transport, overleg en administratie [7]. Voorwaarde voor werkvoorbereiding en calculatie is wel dat de kosten van voorbereiden en calculeren ruimschoots
worden gedekt door efficiencyverbeteringen. Daarom zal niet al het werk in de technische dienst worden voorbereid. Wat voor werk wordt wel voorbereid en gecalculeerd? Getallen uit het onderzoeksmateriaal wijzen in de richting van karweien die in
totale kosten de ƒ 500,— te boven gaan. Vaker worden andere kostenoverwegingen
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genoemd zoals de complexiteit van de opdracht en de urgentie van het werk. Wat
houdt de werkvoorbereiding en calculatie nu globaal genomen in?

Werkvoorbereiding
Werkvoorbereiding kan men onderscheiden in technisch en administratief voorbereiden [17]. Het technisch voorbereiden verloopt in een aantal fasen:
1. Het kritisch bestuderen van de opdracht. Bij het kritisch bestuderen vande opdracht
moet men niet te snel een voordehandliggende uitvoeringsmethode kiezen. Door
creatief denken kunnen vaak interessante alternatieven worden gevonden. Na een
beknopte uitwerking van de verschillende mogelijkheden kiest men voor de goedkoopste oplossing. Hierbij spelen diverse kostenfactoren als
—kosten van materialen en onderdelen;
—loonkosten;
—consequenties voor toekomstig onderhoud.
2. Vaststellen van uitvoeringswijze. De werkvoorbereider is hierbij de man die door
zijn informatie, kennis en ervaring in staat is een goede methode te bedenken. Hij
dient zich in te leven in de positie van de uitvoerende en zich af te vragen wat deze
weten moet of beschikbaar moet hebben om een bepaald karwei te kunnen uitvoeren. Is er een tekening of schets nodig, dan zal hij dat in eenvoudige gevallen zelf
doen of anders zal hij het laten doen door de tekenkamer of het projectbureau.
3. Vaststellen van benodigde materialen en gereedschappen. In de werkvoorbereiding
zal worden vastgesteld welke materialen en gereedschappen/hulpapparatuur nodig
zijn voor de uitvoering. Bij het bestellen van materialen en onderdelen dient men te
beschikken over de juiste voorraadgegevens (hoeveel wisseldelen, reservedelen,
grondstoffen, materialen en hulpstoffen?). De werkvoorbereider zal controleren of
deze artikelen aanwezig zijn en neemt actie tot reserveren of bestellen van de benodigde artikelen.
Het administratief voorbereiden volgt na het technisch voorbereiden en houdt in het
administratief vastleggen van hetgeen isvoorbereid. Dit ten behoeve van de overdracht
aan informatie aan derden (planning, uitvoering, magazijn, inkoop enz.). Het gaat hier
om het maken van opdrachtbonnen, c.q. werkbonnen, en het aanmakenvan materiaalrespectievelijk bestelbonnen.

Calculatie
De calculatie van het werk zal meestal worden gedaan door degene die het werk technisch en/of administratief voorbereidt. Het doel van de calculatie is het bepalen van
een norm voor de tijdsbesteding van het personeel, een norm die — en dat isvan wezenlijk belang — geldt voor de gegeven werkomstandigheden en de gekozen werkmethode. De norm wordt gebruikt om:
—het personeel een richtlijn te geven voor de tijd die het aaneenkarweikan besteden;
— de meest doelmatige uitvoering te kiezen;
—afwijkingen van de norm te signaleren en te analyseren zodat oorzaken van vertragingen e.d. kunnen worden weggenomen.
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Daarnaast wordt de norm gebruikt voor
— de planning;
— kostenbepaling vooraf;
het maken van afspraken met derden.
In ons schema van veld 5 (figuur 6.2) komt de norm terug op de wijze die is geschetst
in figuur 6.3.

norm

r

MD

r'

Ù

vergelijken norm e n werkelijkheid

'1

controle

uitvoering

Figuur6.3.Denormvoordetijdsbesteding
Als nadelen van urencalculatie worden wel genoemd [7]:
— sommige medewerkers zullen proberen de calculatie te omzeilen;
— calculatie kan een ongunstig arbeidsklimaat scheppen wanneer deze ervaren wordt
als controlemiddel tegen onbetrouwbaarheid;
— indien een karwei gereed is binnen de normtijd zal men de resterende tijd toch verbruiken;
—er kunnen eindeloze discussies ontstaan indien de normtijden onvoldoende zijn;
— calculatie betreft altijd een deel van het werk. Sommige berekeningen geven aan dat
hooguit 30 procent van het werk kan worden gecalculeerd. Voor elektrotechnisch
werk zou dit percentage nog lager zijn.
Het stellen van normen gebeurt voor de totale tijdsduur van eenkarwei.Deze tijdsduur
isopgebouwd uit:
— bestede tijd (monteren, boren, lassen,verven, enz.);
— bijkomende tijd (schoonmaken, administratie, overleg);
— niet bestede tijd (wachten, persoonlijke verzorging).
In de meeste gevallen zal het zo zijn, dat men de bestede tijd calculeert met behulp
van een tijdcalculatiesysteem en men voor de bijkomende tijd en de niet-bestede tijd
een toeslag geeft op de bestede tijd. Op deze wijze valt het normstellingsvraagstuk uiteen in twee delen:
1.Het bepalen van toeslagen kan plaatsvinden door schatting of met behulpvanMultiMoment-Opnamen (MMO). De essentie van MMO is dat men door steekproefsgewijze waarneming van de uitvoering tracht te komen tot een betrouwbare verdeling
van de totale tijdsbesteding. Het resultaat van deze studie geeft een toeslagpercentage voor de bijkomende tijd. Dit zal variëren van 40 tot 50 procent van de bestede
tijd. Daarnaast een percentage voor de niet-bestede tijd. Dit zal liggen in de buurt
van 25 procent van de bestede tijd;
109

2.Het bepalen van de bestede tijd kan in principe op de volgende wijzen geschieden
[19]:
a. schatten (job estimating);
b. calculatie op basis van historische gegevens;
c. directe observatie: tijdmeting;
d. synthetische opbouw, bijvoorbeeld MTM-2.
Een misschien nog belangrijker vraag dan op welke wijze we tijden bepalen, is de vraag
of we al het te calculeren werk op dezelfde wijze moeten behandelen. Een duidelijke
vereenvoudiging van het calculeren vinden wenamelijk indetoepassingvan ijkkarweien
(ook wel genoemd job slotting). Ukkarweien zijnkarweien waarvan de tijdsduur en de
werkinhoud gebruikt worden als vergelijkingsbasis voor het onderhoudswerk. Dit
houdt in dat een te calculeren karwei wordt vergeleken met een aantal ijkkarweien en
dat aan het te calculeren karwei de tijd wordt toegekend van het ijkkarwei waar het 't
meest op lijkt. De consequentie hiervan is dat we alleen voor de ijkkarweien een (tijdrovend) systeem gebruiken om de tijdsduur vast te stellen. Het voorzien van een tijd
gebeurt weer op een van de manieren, die hiervóór zijn genoemd (schatten, historische
tijden, directe observatie en synthetische opbouw). Het berekenen van tijdsduren voor
ijkkarweien met behulp van synthetische opbouw vinden we bij systemen als TJMS
(UniversalMaintenance Standards)enCOMTEL(Berenschot). Opbouw met historische
gegevensvinden we in het PMS-systeem (Bosboom-Hegener).
Een gedeelte van het onderhoudswerk zal in de praktijk niet veel aandacht krijgen in
die zin dat het nauwkeurig wordt voorbereid en/of gecalculeerd. Hierbij is te denken
aan spoedwerk of relatief onbelangrijke karweien. Voordat het werk wordt voorbereid
en/of gecalculeerd zal een selectie plaatsvinden op basis van vooraf opgestelde criteria.
Het niet te behandelen werk wordt direct in de werkuitgifte opgenomen.
In het schema van veld 5 (figuur 6.2) is na de werkvoorbereiding en calculatie alsvolgende schakel in het beslissingsproces de werkuitgifte genoemd. In de werkuitgifte
wordt in laatste instantie bepaald wie het werk gaat uitvoeren. Uit de werkvoorraad
per afdeling of capaciteitsgroep wordt werk gekozen voor de individuele uitvoerenden. Door de keuze van de uitvoerende wordt de kwaliteit van het werk beïnvloed en
daarnaast is bij deze keuze van belang in hoeverre de uitvoerenden gelegenheid krijgen
ervaring in verschillende soorten werk op te doen.
Het zal zijn opgevallen dat de werkuitgifte zowel in veld 5 alsveld 6 wordt genoemd,
hoewel werkuitgifte één activiteit is. Hier zien we de dubbelrol die de werkuitgifte
vervult:
— enerzijds wordt bepaald wie het werk gaat uitvoeren (veld 5);
— anderzijds wordt bepaald wanneer het werk wordt uitgevoerd (veld 6).
In het ene geval kunnen we praten van werkverdeling; in het ander van werkmdeling.
Degeen die belast is met de zorg voor de werkuitgifte zal zich van deze dubbelrol bewust moeten zijn.
Na de werkuitgifte kan de feitelijke uitvoering beginnen. Tijdens de uitvoering zal
controle plaatsvinden op de tijdsbesteding, de kwaliteit van het werk en, in samenhang hiermee, op de kosten van de uitvoering. Met name de controle op de tijdsbesteding (en dus op de kosten) isvan belang. De controle op de kwaliteit van het werk zal,
naast het algemeen toezicht van de baas, vooral gericht zijn op de vraag of de werk110

methode, die gevolgd wordt, dejuiste is.Deze isvooral bepalend voor de kwaliteit van
het werk. De wezenlijke vraag bij de tijdsbestedingscontrole is: wordt het werk uitgevoerd binnen de normtijd, of, indien geen normtijd beschikbaar is: wordt het werk
uitgevoerd binnen redelijke tijdsgrenzen.
Wat dan redelijke grenzen zijn, is af te leiden uit de bestudering vandedagelijkse praktijk, o.a. via MMO (Multi-Moment-Opnamen). Tijdsbestedingscontrole kan op verschillende manieren plaatsvinden. Ze kan variëren van toezicht van de baas tot het administreren en analyseren van bestede tijd en normtijd.
Als de uitvoering gereed is, wanneer de verlangde bijdragen dus geleverd zijn, worden
de geleverde bijdragen al of niet geaccepteerd. Hierbij kan de opdrachtgever betrokken zijn.
Nog één opmerking over het beslissingsproces op veld 5 en wel over de situatie die
ontstaat indien werk wordt uitbesteed. Hier zijn twee mogelijkheden.
1.Het werk wordt buiten de deur uitgevoerd. Hier is er geen bemoeienis vanuit veld 5.
De relatie met de buitenfirma loopt viaveld 6 (planning, voortgangscontrole, enz.);
2. Het werk wordt uitgevoerd op het bedrijf zelf. In dit geval zal in de regel het werk
ook door het bedrijf zelf worden voorbereid en gecontroleerd. Het probleem is hier

Tabel 6.1. Vormen van besturing m.b.t. het functioneren van het onderhoudspotentieel naar toenemend niveau van perfectie
Veld5. Functionerenonderhoudspotentieel
niveauvan
perfectie

korteaanduiding vandewijzewaaropdebestuurlijkeactiviteitwordtverricht

0 20

Nauwelijks enige werkvoorbereiding; tijdsduur vankarweienwordtnietvoorafbepaald; werkverdeling geschiedt door uitvoerenden zelf;controle op de tijdsbestedingdoortoezichtvanbazen.

20-40

Werkvoorbereidingdoorbazen(werkmethoden,specialegereedschappen),detijdsduur van karweien wordt geschat;werkverdeling deels op eigen initiatief uitvoerenden,deelsdoorbaas;bazenhouden tijdsbesteding uitvoerendenbij.

40-60

Werkvoorbereiding van een gedeelte van de karweien door werkvoorbereiders
(werkmethoden, materialen, gereedschappen); tijdsduur van karweien wordt gecalculeerd met behulp van historische gegevens;werkverdeling door middelvan
werkopdrachten; uitvoerenden houden tijdsbesteding bij, ad hoc controlemethodenalsMMO.

60-80

Systematische werkvoorbereiding; voorcalculatie van karweien, deels aandehand
van ijkkarweien; werkverdeling door werkopdrachten, deels zijn takenpakketten
aanwezig;controledoorvergelijkingvandebestedetijd metde normtijd.

80-100

Voor de meeste karweien zijn vaste werkvoorschriften opgesteld, completewerkvoorbereiding; calculatie van karweien is gebaseerd op deeltijdberekeningen (bijv.
UMS); werkverdeling is grotendeels bepaald door takenpakketten; controle door
vergelijken van de bestede tijd met de normtijd, alsmedeanalyserenvan afwijkingen.
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wel dat in principe de buitenfirma zelf verantwoordelijk is voor het functioneren
van zijn eigen mensen. De calculatie van tijdsduren kan hier een basis bieden om te
komen tot concrete afspraken.
Nu de bestuurlijke activiteiten op veld 5 in het kort zijn beschreven, kan worden overgegaan tot de verschillende vormen waarin deze activiteiten voorkomen. Aan de orde
komen de werkvoorbereiding, de calculatie, de werkuitgifte en de tijdsbestedingscontrole. Op dezelfde wijze als voor veld 6, is voor veld 5 een overzicht gegeven van de
verschillende vormen van besturing (tabel 6.1). De bijbehorende niveausvan perfectie
zijn vermeld. Overigens moet men ook hier de schaalverdeling zien als een glijdende
schaal van 0 100 (voor het begrip niveau van perfectie zie par. 2.5).

6.2. Bepaling van het niveau van perfectie in de besturing van het functioneren
In paragraaf 5.2 is voor de besturing van de onderhoudswerkstroom aangegeven hoe
het niveau van perfectie kan worden bepaald. Nu wevan veld 5 (functioneren onderhoudspotentieel) de bestuurlijke activiteiten hebben geïnventariseerd, kan ook voor
dit veld het niveau van perfectie van de besturing worden berekend. Wijnodigen u uit
bij de komende vragen uw eigen wijze van besturen in te vullen en uw eigen niveau
van perfectie uit te rekenen. Wij zullen van een willekeurig voorbeeldbedrijf de wijze
van besturen aangeven. De volgende vragen hebben slechts betrekking op de belangrijkste activiteiten, t.w.:
Tabel 6.2.

Bepaling van het niveau vanperfectie bij de werkvoorbereiding
(werkinhoud) met invulvoorbeeld

Vraag4 (enquêtevraag T-7a)
Welkeelementen vande onderhoudsuitvoering worden bij de
werkvoorbereiding meestal wel(MW)en welke meestal niet
(MN) voorgeschreven?
(Meestal ismeer dan +50%van de totaal bestede tijd van de
uitvoerenden voor de opdrachten/karweien)
a. de teverwerken onderdelen

•

100%
10%

van 40

= 40

MW
MN

100%
10%

van 20

= 2

MW
MN

100%
10%

van 10

= 1

•

MW
MN

100%
10%

van 10

= 10

o

MW
MN

100%
10%

van 20

= 2

O

•
c. de plaats van uitvoering

O

•
d. de bij de uitvoering te betrekken
personen
e. de tijdsduur van de opdracht/karwei

o
•

niveau vanperfectie in de werkvoorbereiding (werkinhoud)

112

bijdrageaan
niveauvan
perfectie
in werkvoorbereiding

MW
MN

O
b. de te gebruiken gereedschappen

niveau van
perfectie
per
antwoord

55

de voorbereiding van het onderhoudswerk, zowel werkinhoud als werkmethode;
de calculatie van karweien;
— de werkuitgifte en
de controle op de tijdsbesteding.
Alvorens tot invulling over te gaan herinneren wij u aan de uitgangspunten bij het invullen van de vragen (bijlage 2). De eerste vraagvindt u in tabel 6.2. Deze vraag behandelt de voorbereiding van de werkinhoud, terwijl de volgende vraag de werkmethode
behandelt.
In vraag 4 is de mogelijkheid tot antwoorden beperkt tot meestal wel of meestal niet.
In het voorbeeldbedrijf worden voor een groot deel van het werk (70 procent) de te
verwerken materialen en de bij de uitvoering te betrekken personen aangegeven. Gereedschappen worden zelden voorgeschreven en plaats van uitvoering en tijdsduur
worden alleen bij het werk op schema (10 procent) aangegeven.
De niveaus van perfectie per antwoord zijn gegeven op basis van vergelijking met de
algemene schaal voor de niveaus van perfectie uit tabel 2.1.Indien meestal wel (MW)
wordt geantwoord wordt dit niveau in zijn geheel overgenomen in de laatste kolom.
Bij een antwoord meestal niet (MN) wordt het voor 10procent meegeteld. Het niveau
van perfectie wordt weer gevonden door optelling van de afzonderlijke bijdragen.
Naast de voorbereiding van de werkinhoud is de voorbereiding van de werkmethode
mogelijk. Hierover handelt de vraag 5 in tabel 6.3.
Tabel 6.3.

Bepaling van het niveau vanperfectie bij de werkvoorbereiding (werkmethode) met invulvoorbeeld

Vraag5/enquêtevraagT-6)
Hoe worden werkmethoden voordeuitvoeringvanhetonderhoud
niveau van bijdrageaan
bepaald?
perfectie
hetniveau
Elkeaangegevenmogelijkheid heeft inderegelbetrekkingopeen
per
vanperfectie
gedeeltevandetotaalbestedetijd vandeuitvoerendeninhet
antwoord inde werkonderhoud.Kunt udit gedeeltetelkensinvullen(naarschatting
voorbereiding
inprocentenvandetotaalbestedetijd vandeuitvoerendenin
het onderhoud)
a. deuitvoerendenbepalenzelf dewerkmethoden(en
benodigde gereedschappen)

30%

van 10

=3

b. debaas/voormanvandeuitvoerendenbepaaltde
werkmethoden

65%

van 30

= 20

c. dewerkvoorbereider bepaalt dewerkmethoden

_%

van 80

=

d. erzijn vastevoorschriften opgesteldmetbetrekking
tot detevolgenmethoden(tot standgekomenna
tijdstudie enanalyse)

van100
100%

niveau vanperfectie indewerkvoorbereiding(werkmethode)

28
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De invulling voor het voorbeeldbedrijf laat zien dat van 70 procent van het werk (hetzelfde werk waarvoor ook materialen en personen worden aangegeven) de werkmethode wordt bepaald door anderen dan de uitvoerende zelf.
Tabel 6.4 completeert het beeld van de voorbereidingsfase met de calculatie van de
tijdsduur van de karweien. Ook hier zijn de niveausvan perfectie van de afzonderlijke
antwoorden — net alsbijalle andere vragen — gevonden door inschaling in de algemene
schaal voor het niveau van perfectie (tabel 2.1 of de uitklapbare bijlage). De invulling
laat zien dat bij het voorbeeldbedrijf voor een groot deel van het werk een tijdsduur
wordt bepaald, doch dat deze voornamelijk is gebaseerd op schattingen (ervaring).
Tabel 6.4. Bepaling van het niveau vanperfectie bij de calculatie (met invulvoorbeeld)
Vraag6 (enquêtevraag T-8)
Hoe wordt de tijdsduur vaneen onderhoudsopdracht/'karwei vooraf
bepaald?
Elke aangegeven mogelijkheid geldt in de regelvoor een gedeelte
van de opdrachten/karweien. Kunt u dit gedeelte telkens invullen
(naarschatting in procenten van de totaal bestede tijd van de
uitvoerenden voor de onderhoudsopdrachten/karweien)?

niveau van bijdrage aan
perfectie
het niveau
per
van perfectie
antwoord
in de
calculatie

a. de tijdsduur wordt niet vooraf bepaald

30%

van

0

= 0

b. de tijdsduur wordt geschat op basisvan ervaring

40%

van 30

= 12

c. de tijdsduur wordt vastgesteld op basisvan analyse
van historische gegevens

30%

van 60

= 18

d. de tijdsduur wordt vastgesteld met behulp van
ijkkarweien

_%

van 80

=

e. de tijdsduur wordt opgebouwd uit de som van de
deeltijden. De deeltijden worden vastgesteld volgens
bestaande methoden (UMS,MTM-2)

van 100
100l,

niveau vanperfectie in de calculatie

30

In het schema van veld 5 (figuur 6.2) volgt op de werkvoorbereiding en calculatie de
werkuitgifte. Zoals gememoreerd, is bij het besturen van het functioneren (veld 5) de
bedoeling van de werkuitgifte aan te geven wie uiteindelijk het werk gaat uitvoeren
(werkwdeling), bij de werkstroombesturing (veld 6) wordt aangegeven wanneer het
werk wordt uitgevoerd (werkverdeling). We zien dat er twee bedoelingen zijn met de
werkuitgifte, die overigens een en dezelfde activiteit is. In tabel 6.5 isde vraag gesteld
hoe de werkuitgifte is geregeld. Deze vraag is dezelfde als vraag 2 en de beantwoording kan rechtstreeks uit vraag 2 worden overgenomen.
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Tabel 6.5. Bepaling van het niveau van perfectie in de werkuitgifte (met invulvoorbeeld)
Vraag7(enquêtevraag T-l1)
Op welke wijze isdeuitgifte vanhetonderhoudswerk geregeld?
Elke aangegeven mogelijkheid geldt inderegelvoor een gedeelte
vanhetaantal uitvoerenden. Kunt uditgedeelte telkens invullen
(naarschatting in procenten vanhettotale aantal uitvoerenden)?

a. deuitvoerenden bepalen inderegel zelf welke karweien zij zullen aanpakken

bijdrage aan
het niveau
van perfectie
in de
werkuitgifte

niveau van
perfectie
per
antwoord

15'

van

0

b. deuitvoerenden hebben een bepaald vast takenpakket
(afgeleid van bijv. preventief-onderhoudsschema's)
dat routinematig wordt uitgevoerd;voor deresterende
tijd bepalen zijzelf welke karweien zij zullen aanpakken

van 40

c. deuitvoerenden hebben een bepaald vast takenpakket.
Het takenpakket omvat een zogoed als volledige
dagtaak

van 100

d. deuitvoerenden hebben een bepaald takenpakket.Dit
takenpakket omvat een gedeeltelijke dagtaak. Voor
de resterende tijd worden werkopdrachten verstrekt

van 75

e. deuitvoerenden werken uitsluitend opwerkopdrachten

85%
100%

niveau vanperfectie inde werkuitgifte

van 60

<51
+
51

Tot slot wordt ingegaan op de controle van de tijdsbesteding van het onderhoudspersoneel. Deze activiteit is in het overzicht van de bestuurlijke activiteiten op veld 5 als
één van de laatste fasen in het beslissingsproces genoemd. De eerste vraagoverde tijdsbestedingscontrole is opgenomen in tabel 6.6.
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Tabel 6.6.

Bepaling van het niveau vanperfectie in de tijdsbestedingscontrole per
karwei (met invulvoorbeeld)

Vraag8(enquêtevraagT-12)
Hoe vindtdecontroleopdetijdsbestedingperonderhoudsopdracht/karweiplaats?
Elkeaangegevenmogelijkheid geldtinderegelvooreengedeelte
vandeopdrachten/karweien.Kuntudit gedeeltetelkensinvullen
{naarschattinginprocentenvandetotaalbestedetijd vande
uitvoerenden voor de onderhoudsopdrachten/karweien)?

niveau van
perfectie
per
antwoord

a. de tijdsbesteding wordt niet gecontroleerd

30%

van

b. de uitvoerenden houden zelf hun tijdsbesteding bij

_%

van 20

=

c. de bazen houden de tijdsbesteding van de uitvoerenden bij

_%

van 30

=

d. de uitvoerenden houden per onderhoudsopdracht/
karwei bijhoelanghieraan gewerkt is

60%

van 70

= 42

e. deonderhoudsopdrachten/karweien zijnvoorzien
vaneenvoorgecalculeerde/geschatte tijd.Deuitvoerendenhoudenperopdracht/karwei detijdsbestedingbij

10%

van 90

%

van100

f. detijdsduur wordtmetbehulpvaneenklok/tijdwaarnemerbepaalddoor debegin-eneindtijd te
noteren

0

bijdrageaan
het niveau
van perfectie
van de
controle

= 0

=9

100%
niveau vanperfectie indecontroleperkarwei

51

Het invulvoorbeeld laat zien dat van 30 procent van het werk de tijdsbesteding per
karwei niet wordt gecontroleerd. Dit betreft het correctieve onderhoud. Van het preventieve onderhoud wordt de tijdsbesteding per karwei vastgelegd en van 10 procent
van de totale hoeveelheid werk wordt bovendien de gecalculeerde tijd aangegeven; dit
betreft het werk dat op schema wordt uitgevoerd.
De tweede vraag over de controle op de tijdsbesteding is bedoeld om te zien in hoeverre de tijdsbestedingscontrole plaatsvindt mede op basis van de gegevens die bij de
controle per karwei worden vastgelegd.
Deze vraag isin tabel 6.7 gegeven.
De antwoordmogelijkheden bij vraag 9 zijn beperkt tot ja of nee. Indien ja wordt geantwoord, wordt het niveau van perfectie per antwoord volledig overgenomen in de
rechterkolom. Bij een negatief antwoord gebeurt er niets. In het voorbeeldbedrijf ziet
men een vorm van controle die zich beperkt tot het toezicht van de bazen. De gegevens die men heeft (tabel 6.6, antwoorden d en e) worden kennelijk nietgebruikt voor
controle op de tijdsbesteding van het personeel.
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Tabel 6.7. Bepaling van het niveau van perfectie in de controle op de tijdsbesteding
vanhet uitvoerend personeel (met invulvoorbeeld)
Vraag9(enquêtevraagT-13)
Hoe vindtdecontroleopdetijdsbestedingvanhetuitvoerend
personeelplaats?

niveau van bijdrageaan
perfectie
hetniveau
per
vanperfectie
antwoord
inde
controle

N.B.Meerdereantwoorden zijn mogelijk
a. erwordtnietgecontroleerd opde tijdsbesteding

O ja
O nee

b. controlevindtplaatsdoortoezichtvandebazen

• ja
O nee

c. controlewordt uitgeoefend doortoepassingvan
controlemethoden (bijv.Multi-Moment-Opnamen)
dooronafhankelijke functionarissen

10

10

50

O ja
O nee

d. controlewordtuitgeoefend doorhet vergelijken
vandebestedetijd metdenormtijd

O ja
O nee

80

e. bestedetijd ennormtijd wordenvergeleken;de
redenvandeoverschrijding(afwijking) vande
normtijd wordt vermeld/uitgezocht

O ja
O nee

100

10

niveauvanperfectieindecontroleopdetijdsbesteding

Op basis van de invulling van de vragen 4 t/m 9 (tabellen 6.2 t/m 6.7) kan het niveau
van perfectie in het besturen van het functioneren alsgeheel worden bepaald. Weherhalen de belangrijkste activiteiten bij het besturen van het functioneren (figuur 6.4).

a

tijdsbestedingscontrole

werkuitgifte

werkvoorbereiding
en
calculatie

O

O

O
^>!
uitvoering

Figuur6.4. Hetbesturen vanhetfunctioneren;belangrijksteactiviteiten
Op basis van de berekende niveaus van perfectie van de afzonderlijke activiteiten dient
een niveau van perfectie te worden bepaald door een goede afweging van deze afzonderlijke activiteiten.
De belangrijkste bijdrage aan het besturen van het functioneren geeft de werkvoorbereiding en calculatie. Hierin wordt aangegeven op welke wijze een karwei zal worden
verricht, en hoe lang een karwei zal duren. Daarnaast wordt actie genomen om het
werk zo efficiënt mogelijk te laten verlopen (materiaalvoorbereiding e.d.). Door deze
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activiteiten worden in belangrijke mate de kwaliteit en kosten van het functioneren
beïnvloed. De werkuitgifte rondt deze voorbereidende activiteit af met de keuze van
de juiste persoon en is daarmee een aanvulling op hetgeen vooraf isvastgelegd. De beheersing van het functioneren komt tot stand door de tijdsbestedingscontrole. Deze
controle is vanuit het oogpunt van beheersing een noodzakelijke aanvulling op de
voorbereiding en calculatie. Vanuit deze gedachtengang wordt aan de verschillende activiteiten het volgende relatieve gewicht toegekend. Voorbereiding en calculatie wegen
bij de berekening van het totale niveau van perfectie mee voor 8 / 14 , werkuitgifte voor
2
/i4 en tijdsbestedingscontrole voor 4/i4 (vergelijk deze verdelingmet deverdeelsleutel
van veld 6: planning 3 / 6 , werkuitgifte i/6 en voortgangscontrole 2U). Binnen de voorbereiding en de calculatie wordt de weegfactor 8/i4 gesplitst naar:
3
— voorbereiding werkinhoud
/ 14
3
— bepaling werkmethode
/ 14
2
— calculatie van tijdsduren
/i4
Binnen de tijdsbestedingscontrole wordt de weegfactor 4 / 14 gesplitst naar:
— controle per karwei
Vi4
3
— controle van het personeel
/ 14
In tabel 6.8 wordt de berekening van het niveau van perfectie van het besturenvan het
functioneren schematisch weergegeven.

Tabel 6.8. Bepaling van het niveau van perfectie in de besturing vanhet functioneren
(veld 5) met invulvoorbeeld (de cijfers zijn afgerond)
Niveauvanperfectie indevoorbereidingvandewerkinhoud
(tabel6.2,blz.112)

Üx3/* == 12

Niveauvanperfectie indevoorbereidingvandewerkmethode
(tabel 6.3,blz.113)

ÜX3/l4= = 6

Niveauvanperfectie indecalculatievantijdsduren
(tabel 6.4,blz.114)

üx 2 /.4 ==

Niveauvanperfectie inde werkuitgifte
(tabel6.5,blz.115)

H3x2/i4 == 7

Niveauvanperfectie indecontroleperkarwei
(tabel6.6,blz.116)

mix»/« == 4

Niveauvanperfectie indecontrolevandetijdsbestedingvan
hetpersoneel(tabel6.7,blz.117)

[ÏÖ|X3/l4= = 2

Niveau van perfectie indebesturing van hetfunctioneren

4

35

Op blz. 94 is al gememoreerd dat deze weegfactoren grotendeels subjectief zijn gekozen. Wat de berekening van de niveausvan perfectie bij de 149 onderzochte bedrijven
opleverde, isvermeld in de volgende paragraaf.
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6.3. Besturing vanhet functioneren bij de onderzochte bedrijven
De besturing van het functioneren (veld 5) en de werkstroombesturing (veld 6) zijn in
een zekere mate afhankelijk van elkaar. Een plan kan nog zo goed zijn, wanneer niet
door een redelijke voorbereiding van het werk de geplande tijden redelijkerwijze gehaald kunnen worden, dan zal het uiteindelijke resultaat slecht zijn. Omgekeerd kan
het werk van de werkvoorbereider zinloos zijn als door een slechte planning toch al
overal wachttijden zijn ingebouwd. Wat betreft de niveaus van perfectie bij de besturing van het functioneren (veld 5) kunnen we derhalve een soortgelijk beeld verwachten als bij de werkstroombesturing. Immers, zeer hoge niveaus van perfectie in de besturing van het functioneren zullen niet vaak samengaan met lage niveausvan perfectie in de werkstroombesturing en omgekeerd. Figuur 6.5, waarin de frequentieverdeling van de niveaus van perfectie bij de besturing van het functioneren zijn opgenomen, laat dan ook een beeld zien dat overeenstemt met deze frequentieverdeling van
de werkstroombesturing (figuur 5.4 op blz. 95).
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bedrijven

N = 149
gemiddelde = 41
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niveau van perfectie in de
besturing van het functioneren

Figuur6.5. Niveausvanperfectieindebesturingwnhetfunctioneren (veld5)
Ook in figuur 6.5 ziet men een piek rond de klassen 3 0 - 3 9 en 4 0 - 4 9 . Zeer lage niveaus van perfectie ( 0 - 9 ) en zeer hoge niveaus van perfectie (80-100) komen zelden
voor. Het gebeurt niet vaak, dat de besturing van het functioneren volledig op zijn beloop wordt gelaten (lage perfectie). Maar ook komt het weinig voor dat voor bijna al
het werk een complete werkvoorbereiding plaats heeft, en een calculatie op basis van
normstellingssystemen, zoals UMS, geschiedt met de bijbehorende ingewikkelde tijdsbestedingscontrole per karwei, waarin afwijkingen van de normtijd systematisch worden geanalyseerd.
Alvorens we op de gegeven frequentieverdeling ingaan, behandelen we eerst de afzonderlijke bestuurlijke activiteiten van veld 5:
— de werkvoorbereiding;
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— de calculatie;
— de werkuitgifte en
— de tijdsbestedingscontrole.

Werkvoorbereiding en calculatie
In figuur 6.6 is de verdeling opgenomen van de niveaus van perfectie in de voorbereiding van de werkinhoud*.
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Figuur 6.6.Niveaus vanperfectie in de voorbereiding vande werkinhoud

In deze verdeling is een duidelijke piek te zien in de categorieën 60 tot 89. Aan de
hand van een beschrijving van de ontwikkeling van lage naar hoge niveausvan perfectie wordt duidelijk wat dit betekent. Deze ontwikkeling iste beschrijven in een aantal
fasen:
1.een laag niveau van perfectie (10 à 20) houdt in dat voor slechts een klein gedeelte
van het onderhoudswerk werkvoorbereiding plaatsvindt. Deze voorbereiding betreft
dan meestal de materialen, de plaats van uitvoering en de bijdeuitvoeringte betrekken personen;
2. bij wat hogere niveaus van perfectie (30 à 40) wordt daar bovenop voor de meeste
karweien de plaats van uitvoering en de te betrekken personen aangegeven;
3. het kenmerk van de daarop volgende fase (perfectie 50 à 60) isdat voor de meeste
karweien de materialen worden voorbereid;
4. de hoge niveaus van perfectie (70 tot 90) betekenen dat meestal ook de berekende
tijdsduur per karwei wordt voorgeschreven als normtijd.
Het is opgevallen dat de te gebruiken gereedschappen praktisch nooit worden voorgeschreven of voorbereid. Vergelijking met de frequentieverdeling toont, datbij demees*Deantwoordenzijndieopvraag4(tabel6.2blz.112).
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te bedrijven op zijn minst de plaats van uitvoering, de bij de uitvoering te betrekken
personen en met name de materialen worden aangegeven of voorbereid.
Aansluitend op het voorgaande wordt in figuur 6.7 de frequentieverdeling in de perfectie van de voorbereiding (bepaling) van de werkmethode gegeven. Hier ziet men
een duidelijke piek rond de lage niveaus van perfectie.
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Figuur 6.7. Niveaus vanperfectie in de voorbereiding vande werkmethode

Het komt er, praktisch gesproken, op neer dat de meeste bedrijven volstaan met het
laten aangeven van instructies m.b.t. de werkmethode door de bazen. Systematische
analyse van de werkwijze door een werkvoorbereider öf een systeem van vaste werkvoorschriften komen weinig voor.
De ontwikkeling van lage naar hoge niveaus van perfectie is als volgt te schetsen*:
1.lage niveaus van perfectie (10 à 20) betekenen dat de uitvoerenden grotendeels de
werkmethode zelf bepalen;
2. in aanvulling daarop gaan de bazen werkmethoden aangeven via hun instructies. Dit
geeft wat hogere niveausvan perfectie (ca. 30);
3. vervolgens wordt voor een deel van het werk door de werkvoorbereidingsafdeling
de werkmethode bepaald (meestal het complexe werk dat door meerdere afdelingen of functionarissen wordt uitgevoerd). De perfectie ligt in de orde van grootte
van 40 tot 60;
*Hierbijisgebruik gemaaktvandeantwoorden opvraag5(tabel6.3blz. 113).
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4. bij de hoge niveaus van perfectie (70 à 90) zijn in aansluiting daarop voor het regelmatig terugkerende werk vaste werkvoorschriften opgesteld.
Als laatste onderdeel in de fase van de werkvoorbereiding is de calculatie van tijdsduren voor de karweien genoemd. Zie figuur 6.8 voor de frequentieverdeling.
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Figuur 6.8. Niveaus vanperfectie voorde calculatie van tijdsduren

Opvallend is dat niveaus van perfectie 50 en hoger nauwelijks voorkomen. Wat betekent dit in de loopvan de ontwikkeling van lage naar hoge niveaus van perfectie? Deze
ontwikkeling is*:
1.lage niveaus van perfectie (ca. 10) houden meestal in dat van een klein gedeelte van
het onderhoudswerk de tijdsduur wordt geschat op basisvan ervaring;
2. de volgende fase houdt in dat een groot deel van het werk wordt geschat op ervaring (perfectie ca. 30);
3. vervolgens (perfectie 40 à 50) worden van een deel van het werk (het vaker terugkerende werk) de historische gegevens geanalyseerd om op die wijze tot normgegevens
te komen;
4. hoge niveaus (60—100) zijn gekenmerkt door de hantering van normstellingssystemen op basis van deeltijdberekeningen en ijkkarweien, gecombineerd met een analyse van historische gegevens.
Gezien de grens van ca. 50, waarboven slechts enkele bedrijven te zien zijn, isde conclusie gerechtvaardigd dat men normstellingssystemen gebaseerd op deeltijdberekeningen en ijkkarweien of technisch niet mogelijk öf economisch niet haalbaar öf sociaal
onaanvaardbaar vindt. Zie hiertoe ook de bezwaren van de urencalculatie, die in par.
6.1 zijn genoemd.

Vergelijk tabel6.4opblz.114.Fase 1 en2komenovereenmetdeantwoordenaenb;fase 3 met
antwoord c.Infase4treedt eencombinatievandeneop.
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Rest ons aan te geven, wanneer lage of hoge niveaus van perfectie in de werkvoorbereiding en urencalculatie voorkomen. Uit het gegevensmateriaal blijkt het volgende:
a. de niveaus van perfectie van de werkvoorbereiding en de calculatie zijn hoger naarmate het aantal onderhoudsuitvoerenden groter is;
b. de niveaus van perfectie van de werkvoorbereiding en calculatie zijn hoger naarmate
de hoeveelheid gepland onderhoud groter is (voor de definitie van gepland onderhoud wordt verwezen naar bijlage 3);
c. de niveaus van perfectie van de werkvoorbereiding en de calculatie zijn hoger naarmate in het bedrijfin meer ploegen wordt gewerkt;
d. de niveaus van perfectie van de werkvoorbereiding en calculatie zijn hoger naarmate
de consequenties van het nalaten van onderhoud groter zijn. De consequenties van
het nalaten zijn het veiligheidsrisico en de kosten van produktieverlies (definitie in
bijlage 3).
Daarbij blijkt, zoals te verwachten is, een positieve correlatie aanwezig tussen de hoeveelheid gepland onderhoud en aan de ene kant de mate waarin in ploegen wordt gewerkt en aan de andere kant de consequenties van het nalaten van onderhoud.
Werkuitgifte
In figuur 6.9 is de frequentieverdeling opgenomen van de niveaus van perfectie in de
werkuitgifte.
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Figuur 6.9.Niveaus vanperfectie in de werkuitgifte
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Deze figuur is identiek aan figuur 5.6, waar de werkuitgifte in het kader van de werkstroombesturing wordt besproken.
De ontwikkeling van lage naar hoge niveaus van perfectie indewerkuitgifte loopt langs
de volgende lijn*:
1.lage niveaus van perfectie (10 à 20) kenmerken zich door een grote mate van vrijheid voor de uitvoerenden om zelf te bepalen welk werk zij gaan uitvoeren;
2. wat hogere niveaus zijn gekenmerkt door een aanvulling op 1, namelijk dat voor
sommige personen vaste takenpakketten worden afgesproken;
3. hoge niveaus van perfectie (60 à 80) betekenen een systeem van werkopdrachten,
in meerdere of mindere mate aangevuld met takenpakketten.
De piek in de niveaus van perfectie in de categorie 60—69,die in figuur 6.9 zichtbaar
is, geeft aan, dat veel bedrijven de werkuitgifte verzorgen middels mondelinge of
schriftelijke werkopdrachten. De aanvulling met vaste takenpakketten komt duidelijk
minder voor (categorie 70—100). In het algemeen blijkt het niveau van perfectie hoger
te zijn naarmate de hoeveelheid gepland onderhoud groter is.Kennelijk vraagt het feit
dat het onderhoud gepland wordt om een werkuitgifte op een hoger niveau van perfectie (een vaak meer centrale regeling).

Tijdsbestedingscon trole
De besturing van het functioneren kent als een van de laatste fasen de controle op de
tijdsbesteding. In figuur 6.10 is de verdeling van de niveaus van perfectie in de controle per karwei gegeven.
aantal
bedrijven

40

N = 149
gemiddelde = 51

30

20-

10

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

niveau van perfectie in
de controle per karwei

Figuur6.10. Niveausvanperfectieindetijdsbestedingscontroleperkarwei
* Vergelijk tabel 6.5.Fase 1correspondeert met antwoord a;fase 2 metantwoord b.Fase3is een
combinatievandene.
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De ontwikkeling van lage naar hoge niveaus van perfectie kan als volgt worden geschetst*:
1.lage niveaus van perfectie (0-20) betekenen dat de tijdsbesteding per karwei deels
wordt gecontroleerd door toezicht van de bazen;
2. wat hogere niveaus van perfectie (30—60) kenmerken zich door het feit dat de uitvoerenden per karwei de tijdsbesteding bijhouden. Dit gebeurt voor een deel van de
karweien, voor de rest wordt volstaan met toezicht van de bazen;
3. hoge niveaus van perfectie (70—100) zijn gekenmerkt door een toevoeging op fase
2, namelijk dat een deel van de onderhoudsopdrachten/karweien is voorzien van
een voorgecalculeerde/geschatte tijdsduur. De werkelijk bestede tijd wordt per opdracht bijgehouden. Tijdanalyses door een aparte tijdwaarnemer komen bijna niet
voor.
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Figuur 6.11. Niveaus vanperfectiein detijdsbestedingscontrolevanhetuitvoerendpersoneel
* Fase 1 is een combinatie van de antwoorden a enc in tabel 6.6 (blz.120). In fase 2 komt antwoordd erbij;fase3voegtantwoordetoe.Antwoordƒkomtpraktischnietvoor.
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De piek in de categorie 7 0 - 7 9 van de niveausvan perfectie geeft aan dat er nogal wat
bedrijven zijn die in fase 3 zitten. Voor de rest komen de overige fasen in diverse varianten voor.
De tijdsbestedingscontrole van het uitvoerend personeel (vraag 9, tabel 6.7 op blz.
117) geeft aan op welke wijze de feitelijke controle plaatsvindt. Geconstateerd is dat
in de meeste bedrijven deze controle beperkt is tot toezicht door de bazen, d.w.z. dat
in veel gevallen van de beschikbare informatie over de bestede tijd per karwei geen gebruik wordt gemaakt (anders dan voor de administratie). In figuur 6.11 is dit zichtbaar door de grote piek in de niveaus van perfectie in de categorie 10—19
In het overzicht is ook te zien dat, als er dan wel meer controle wordt verricht dan
enkel via toezicht van de bazen, dit op een hoog niveau van perfectie geschiedt. Dit
houdt in dat systematisch de bestede tijd en de normtijd worden vergeleken, waarbij
de reden van de overschrijding wordt geanalyseerd.
De ontwikkeling van lage naar hoge niveaus van perfectie kent daarbij nog een aantal
tussenmogelijkheden, namelijk*:
1.lage niveaus van perfectie (0—20) betekenen öf geen controle öf controle door toezicht van de baas;
2. gemiddelde niveaus van perfectie (30—70) komen meestal neer op de toepassing
van technieken als Multi-Moment-Opnamen. Uit de frequentieverdeling blijkt dat
dergelijke methoden zeer weinig worden toegepast;
3. hoge niveaus van perfectie (80—100) kenmerken zich, zoals reeds gesteld, door de
systematische analyse van verschillen tussen bestede tijd en normtijd.
Hogere niveaus van perfectie van de tijdsbestedingscontrole komen in het algemeen
voor bij grotere technische diensten. Hetzelfde komt voor indien meer in ploegen
wordt gewerkt in het bedrijf.

Besturing van het functioneren als geheel
Na de bespreking van de frequentieverdeling in de afzonderlijke bestuurlijke activiteiten van veld 5 (besturen van het functioneren) wordt nu de besturing van het functioneren als geheel weer besproken. Wegrijpen daarmee terug op figuur 6.5, waar de frequentieverdeling in de niveausvan perfectie werd gegeven.
De overgang van lage naar hoge niveaus van perfectie kan op grond van het gegeven
materiaal van de onderzochte bedrijven worden geschetst, zoals in figuur 6.12 is weergegeven.
Deze beschrijving is afgeleid uit een reeks van momentopnamen bij verschillende bedrijven. Het is niet gezegd dat de ontwikkeling binnen één bedrijf altijd deze weg zal
volgen. Veel bedrijfsafhankelijke factoren zullen een rol spelen in zo'n ontwikkeling.
Denk hierbij met name aan sociale factoren, zoals de mogelijk in een bedrijf aanwe* Fase 1iseen combinatie van de antwoorden aen b in tabel 6.7 (blz.117). Fase2komtovereen
metantwoordc. Fase3metdeantwoordend ene.
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zige weerstand tegen normstelling daar men dit sociaal onaanvaardbaar vindt (verstoring motivatie enz.).
niveau van
perfectie
Oi-

- voorbereiding en calculatie, werkuitgifte en controle
worden alle op een laag niveau van perfectie uitgevoerd

- de werkuitgifte krijgt het eerst aandacht en wordt op een
relatief hoog niveau van perfectie uitgevoerd (systeem van
werkopdrachten)
- de voorbereiding van de werkinhoud wordt begonnen, tijdsduren van karweien worden geschat op basis van ervaring;
er wordt een begin gemaakt met de registratie van de bestede
tijd

20

40

- de bepaling van werkmethoden komt voor een deel van het
werk bij de werkvoorbereider. De voorbereiding van de
werkinhoud is ook uitgegroeid tot een relatief hoog niveau
van perfectie, bestede uren worden per karwei geregisteerd

-voor een klein deel van de karweien worden vaste werkvoorschriften opgesteld, de calculatie van tijdsduren wordt
deels gebaseerd op een analyse van historische gegevens, er
wordt een begin gemaakt met de analyse van bestede en
normtijd

• een groter deel van het werk krijgt vaste werkvoorschriften,
calculatie van tijdsduren deels op basis van ijkkarweien
en deeltijdberekeningen, uitgebreide controle op bestede
tijd en normtijd met analyse van afwijkingen

80

100

u

Figuur 6.12. De niveaus vanperfectie in veld 5

Resteert nu de vraag welk niveau van perfectie in het besturen van het functioneren
gewenst is in een bepaalde situatie. Op grond van de analyse bij de afzonderlijke activiteiten werkvoorbereiding, calculatie, werkuitgifte en tijdsbestedingscontrole komen
we tot de conclusie dat de belangrijkste invloedsfactoren bij de keuze van het niveau
van perfectie zijn:
a. de omvang van het onderhoud c.q. het aantal onderhoudsuitvoerenden in de technische dienst (inclusief uitvoerenden van buitenfirma's);
b. de hoeveelheid gepland onderhoud.
Deze invloedsfactoren zijn dezelfde als die welke het gewenste niveau van perfectie
van de werkstroombesturing aanduidden. Daar werden de factoren B5 (aantal onderhoudsuitvoerenden) en V (voorspelbaarheid van het onderhoud) gebruikt om te komen tot het gewenste niveau van perfectie. Bovendien isgebleken dat de gewenste niveaus van perfectie voor veld 6 (werkstroombesturing) en veld 5 (besturing van het
functioneren) in dezelfde orde van grootte liggen. Voor de bepaling van het gewenste
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15 30

reparatiebonnen, vaak
opdracht- enwerkbonnen

overzichten metalgemene
gegevensen tekeningen,
vaak onderdelenoverzichten ensoms afstelgegevens
en (de-)montagevoorschriften

informele contacten; adhoc
bespreking van onderhoudsgegevensen storingen

30 50

reparatie-, opdracht-en
werkbonnen (vaak ineen);
beschikbaarheid vantijdgegevens,dieafentoe
worden aangepast

algemene gegevens,tekeningenen onderdelenoverzichten, soms afstelgegevens
en (de-)montagevoorschriften;bestede uren perkarweiworden vastgelegden
regelmatig gepubliceerd

wekelijks overleg vanleiding
en staf;maandelijkse bespreking van onderhoudsgegevens
en storingen

50-70

reparatie-,opdracht-en
werkbonnen; beschikbaarheid vantijdgegevens,
diemaandelijks totjaarlijks worden aangepast

algemene gegevens, tekeningenen onderdelenoverzichten,vaak afstelgegevensen
(de-)montagevoorschriften;
geplande enbestede uren
worden perkarweivastgelegd enwekelijks intern
gepubliceerd

dagelijks totwekelijks overleg
van leidingenstaf, wekelijks
ook met uitvoerenden; wekelijkse bespreking vanonderhoudsgegevens en storingen

70-100 reparatie-, opdracht-en
werkbonnen;beschikbaarheid vantijdgegevens,
diemaandelijks totjaarlijks worden aangepast;
normstellings-c.q. ijkkarweiensysteem
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algemene gegevens,tekenin- dagelijks overleg van leiding
gen, onderdelenoverzichten, en staf, dagelijks tot wekelijks
ook metuitvoerenden;dageafstelgegevens, (de-)montagevoorschriften; geplande lijks tot wekelijks bespreking
van onderhoudsgegevens en
enbestede uren, alsmede
storingen
onderhoudsmachine-uren
worden perkarweivastgelegd endagelijks totwekelijks intern gepubliceerd

Hoofdstuk 7. Beschikbaarheid van
onderhoudspotentieel

7.1. Debesturingvandebeschikbaarheid van onderhoudspotentieel
In hoofdstuk 6 werd besproken hoehet functioneren vanhet onderhoudspotentieel
kan worden bestuurd. Het probleem dat nucentraal staat is:hoekrijgt menhetjuiste
potentieel ophetjuistemoment indejuiste kwaliteit beschikbaar?
Metpotentieel bedoelen wedan:
— deuitvoerenden inhet onderhoud;
— denoodzakelijke materialen en onderdelen;
— degereedschappen en werkruimten.
Hetuitgangspuntishierbij eenvraagnaarbeschikbaar testellen onderhoudspotentieel,
eenvraagdieuit decapaciteitsplanning (veld 3)komt.
Dan volgt een bestuurlijk proces (een beslissingsproces) dat zodanigmoet zijn dat uiteindelijk hetjuisteonderhoudspotentieelbeschikbaaris.Ditisweergegeveninfiguur 7.1.

beslissingen

beschikbaar te
stellen onderhoudspotentieel

beschikbaar
onderhoudspotentieel

Figuur 7.1.Hetbeslissingsprocesvoorhetonderhoudspotentieel
Inveld 5wordt ervoorgezorgd,dat het beschikbare potentieel opdejuiste wijze functioneert. In dit veldveld (veld 4)zorgen weenkel enalleendathetjuistepotentieel er
is. Wanneer we veld 4 nader beschouwen en de belangrijkste beslissingen vastleggen,
ontstaat het beeld vanfiguur 7.2.
Het uitgangspunt is een bepaalde vraag naar onderhoudspotentieel. Dit potentieel
moet beschikbaar komen om t.z.t. het noodzakelijke werk te kunnen uitvoeren.Daarvan uitgaande zien we dat in eerste instantie een acceptatievan het beschikbaar te
stellen potentieel plaatsvindt. Daarmee wordt bedoeld, dat eerst wordt overwogenof
de vraag naar onderhoudspotentieel die zich voordoet, past binnen het kadervanhet
totale beschikbaar te stellen potentieel, zoals die eerder in veld 3isvastgesteld (pijltje 1). Komt bijvoorbeeld de concrete vraag van het aantrekken van elektronicivoor
de afdeling instrumentatie aan de orde, dan moet eerst worden bezien of binnen het
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beschikbaar
te stellen
onderhoudspotentieel

te verzorgen
onderhoudspotentieel

benodigd
onderhoudspotentieel

beschikbaar
onderhoudspotentieel

^r^^ .r^
acceptatie
beschikbaar
te stellen
onderhoudspotentieel

specificeren
van verlangde
onderhoudspotentieel
naar soort,
capaciteit enz.

aanschaf materialen gereedschappen machine e.d.;
werving en opleiding van personeel,
keuzetoeleveranciers.

beschikbaar
onderhoudspotentieel

.r^

acceptatie
beschikbare
onderhoudspotentieel

Figuur 7.2. Veld4:debesturingvan debeschikbaarheidvan hetonderhoudspotentieel;
1:relatiemetveld3(zieuitlegin detekst)
kader van de onderhoudsstrategie deze capaciteitsuitbreiding geoorloofd is en zoja, of
het dan geoorloofd is deze mensen in vaste dienst aan te trekken of dat het meer in
het beleid past dat ze tijdelijk van derden worden betrokken. Wanneer op dergelijke
vragen een positief antwoord wordt gevonden, ontstaat een daadwerkelijk te verzorgen (aan te trekken) hoeveelheid onderhoudspotentieel.
Daarna komt de belangrijkste bestuurlijke activiteit op dit veld aan de orde, het in detail specificeren wat wordt verlangd. Voor de onderdelen bijvoorbeeld wordt hierbij
bepaald welke materialen en reservedelen van welke leverancier en van welke types
in welke hoeveelheden aanwezig moeten zijn om de gewenste beschikbaarheid van onderdelen te krijgen. Aangaande het uitvoerend personeel moet worden nagegaan welke
vaktechnische bekwaamheden, welke ervaring, welke opleidingsniveaus enz. noodzakelijk zijn.
Wanneer over dergelijke punten beslissingen zijn genomen, is een gedetailleerd inzicht
ontstaan in het benodigde onderhoudspotentieel.
Vanuit dit gedetailleerde inzicht wordt dan overgegaan tot:
—het zorgen voor de inkoop van materialen en reservedelen, alsmede het beheer ervan;
— het zorgen voor de aanschaf van gereedschappen en het zorgen voor het noodzakelijke onderhoud ervan;
- het zorgen voor de inrichting of verbetering van werkruimten;
- het zorgen voor de werving van nieuw personeel en voor de opleiding en training
van aanwezig of nieuw personeel. Hierbij zijn ook zaken aan de orde als bijvoorbeeld beloning, beoordeling en promotie;
— de keuze van toeleveranciers en het zorgen voor de feitelijke uitbesteding.
Wanneer op deze wijze potentieel beschikbaar is gekomen, wordt gekeken of het beschikbare potentieel in overeenstemming ismet de indertijd gestelde vraag naar potentieel. Is dit niet het geval, dan moet worden bijgestuurd. Deze laatste fase kunnen we
aanduiden met acceptatie van het beschikbare onderhoudspotentieel.
Na dit globale overzicht gaan we nu wat dieper in op de drie belangrijkste beslissingsprocessen in veld 4;
- de zorg voor de beschikbaarheid van materialen en reservedelen;
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de zorg voor de beschikbaarheid van personeel;
de zorg voor de beschikbaarheid van potentieel van derden.

De zorg voor de beschikbaarheid vanmaterialen en reservedelen
De zorg voor de beschikbaarheid van materialen en reservedelen betreft zoals uit
het voorgaande blijkt — twee vragen waarop een antwoord moet worden gevonden:
1.gegeven een algemeen beeld van de materialen- en reservedelenbehoefte, dat volgt
uit de capaciteitsplanning (veld 3), hoeveel onderdelen van welke soort moeten in
voorraad worden gehouden?;
2. hoe moet het voorraadniveau worden beheerst (wanneer, hoeveel bestellen)?
Onder reservedelen verstaan we hierbij die onderdelen die bij gebruik hun identiteit
behouden, materialen zijn de onderdelen die bij gebruik hun identeit verliezen. Daarnaast zijn nog te onderscheiden wisseldelen, dit zijn reservedelen en materialen die, in
één unit gecombineerd, gezamelijk uitgewisseld worden, dit om stilstandtijd van de
machine te voorkomen. Tot slot zijn er de risicodelen, dit zijn reservedelen en materialen die alleen op voorraad liggen ter vermijding van risico's m.b.t. stilstand of veiligheid. Voor wissel- en risicodelen is de bepaling van het voorraadniveau in feite een investeringsvraagstuk.
Bij de bepaling van het voorraadniveau van reservedelen en materialen baseert men
zich op aanname met betrekking tot
— de levertijd enerzijds en
—de verwachte afname per tijdseenheid anderzijds.
De levertijd bestaat uit:
— de tijd voor gereedmaken/verzenden van de bestelformulieren en de verzending;
— de tijd die de leverancier nodig heeft om de bestelling te verzorgen;
— de verzendtijd naar en inboektijd in het magazijn.
De afname per tijdseenheid is nooit zeker en zelden erg constant. Hier moeten we dan
spreken van een verwachte afname. Als het voorraadniveau slechts wordt afgestemd
op deze verwachte afname, heeft men in sommige gevallen te weinig voorraad en wel
in die gevallen waarin plotselinge grote afnames voorkomen. De voorraad kan dan
enige tijd nul zijn. Men kan dit voorkomen, of in ieder geval verminderen, door een
veiligheidsvoorraad in te voeren. Deze moet zodanig worden gekozen dat de kleinere
kans op uit voorraad raken, opweegt tegen de kosten van de extra voorraad. Deveiligheidsvoorraad biedt in het algemeen dekking tegen drie soorten risico's
— te grote afnames in één keer;
— te late levering;
— te kleine levering (door bijvoorbeeld beschadigingen en afkeuring).
Op basis van de aannamen over levertijd en afnames per tijdseenheid kan het voorraadniveau worden vastgesteld [23].
De vraag, die daarna komt, is dan wanneer onderdelen besteld moeten worden en in
welke hoeveelheid. Hierbij moeten verschillende kostensoorten worden bekeken.
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1. de voorraadkosten: de kostenvanhet invoorraad hebben vanmaterialen en onderdelen. Hierbij is te denken aanvermogenskosten,magazijnruimte, kosten magazijnpersoneel en administratiekosten. Deze kosten nemeninhet algemeen toewanneer
devoorraad hogeris,dusook wanneerdebestelgrootte hogeris;
2.de bestelkosten: de kosten die gemaakt worden om eenbestellingteplaatsen ente
verwerken. Deze kosten zijn eenmalig perbestelling.Bijhogere bestelgroottes wordendezekosten dusminder.
Voor de berekening van bestelgroottes enbesteltijdstippen zijn speciale formules ontwikkeld [23].

Dezorgvoordebeschikbaarheidvanpersoneel
De zorg voor de beschikbaarheid van personeel betreft — net alsbijdematerialenen
reservedelen — tweevragen,waarop eenantwoord moet wordengegeven.
1.gegeven een algemeen beeld van personeelsbehoefte, dat volgt uit veld 3,welkpersoneelmet welkebekwaamheden,vanwelkeleeftijd enz.moet erzijn?;
2.hoe kan men de beschikbaarheid van dit personeel verzorgen (rekening houdend
metdeeisenvanhet individu)?
Een antwoord op de eerste vraag vindt men door, uitgaande van een algemeen beeld
vandepersoneelsbehoefte, tot een afbakening vantakenindetechnische dienst tekomen.Inhet algemeenisde onderhoudstaak gekenmerkt door eenheterogeen enwisselend werkpakket. Denk hierbij alleenalaandenoodzaak tot diagnosestelling. Detaakinhoud zaldaarbij aanverandering onderhevig zijn alsgevolgvansocialeveranderingen
(o.a. taakverruiming), economische veranderingen (o.a.relatief sterk toenemende personeelskosten),en technischeveranderingen (o.a. complexeremachines).
Deze veranderingen zijn niet eenmalig, hetgeen tot de conclusie voert dat de taakinhoud inhet onderhoudswerk bijvoortduring zalveranderen en derhalvevraagt omkritisch te worden gevolgd [13]. Eendeelvandeonderhoudswerkzaamheden isdaarbij —
afhankelijk vandesoort produktie — overte dragennaar produktiepersoneel.
Op deze wijze zullen diverse functies ontstaan, waarvan er hieronder een aantal zijn
aangegeven [13].
Indeproduktie:
• machinebediende/operator, met devolgende taken:
— het smerenvolgenssmeerschema's;
— omstellen op een ander typeprodukt enhet wisselenvan gereedschappen;
— het opheffen vaneenvoudige storingen;
—het volgen van de algemene gedragingen van de machine, het signaleren hiervan
naarde onderhoudsdienst.
Indetechnische dienst:
• onderhoudsvakman indewerkplaats,met devolgende taken.
— het m.b.v. gerichte instructie en voorschriften reviseren van gereedschappen en
machine-units (routinematige werkzaamheden, niveaubepalend);
— het uitvoeren van grote onderhoudsbeurten, waartoe diepgaande kennis en vakmanschapvereistis.
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m storingsmonteur, met de volgende taken:
—het lokaliseren, analyseren en verhelpen van moeilijke storingen;
— het inspecteren van de produktie-apparatuur in zijn rayon;
—het instrueren van de operator in de gedelegeerde onderhoudswerkzaamheden.
• onderhoudstechnicus, een hoogwaardige specialist met als taak het stellen van diagnoses in zeer gecompliceerde situaties.
Vaak wordt genoemd de ontwikkeling naar multicraft- of multi-skill-vaklieden. Met
name ten behoeve van het lokaliseren van niet-routinematige storingen aan de steeds
ingewikkelder wordende produktie-apparatuur kunnen vaklieden, die naast hun eigen
specialisme nog praktische kennis bezitten van andere vakgebieden, nuttig worden
ingezet.
Wanneer een inzicht is verkregen in taken en functies, dient te worden nagegaan aan
welke eisen de onderhoudsvaklieden moeten voldoen. Enerzijds zijn er eisen te stellen
aan het opleidingsniveau, de ervaring en vaardigheid, anderzijds zijn er eisen aan de
persoonlijke eigenschappen.
Door het systematisch nagaan van de taken, de functies en de eisen aan onderhoudsvaklieden te stellen, ontstaat een beeld van de benodigde vaklieden, die voor de uitvoering van het werk moeten worden aangetrokken en/of opgeleid.
Daarmee zijn we beland bij de tweede vraag, die we ons stellen, nl. hoe kan men de
beschikbaarheid van dit personeel verzorgen? Het voorzien in en op de juiste wijze
handhaven van het benodigde onderhoudspersoneel (rekening houdend met de eisen
van het individu) vereist een reeks van activiteiten. Een korte opsomming laat zien
welke activiteiten aan de orde zijn:
— werving, selectie en introductie;
•
— beoordeling;
— beloning;
— opleiding en vorming;
— promotie, carrièreplanning, loopbaanbegeleiding.
Het zal duidelijk zijn, dat er een onderlingverband bestaat tussen deze activiteiten. De
promotielijnen zijn bijvoorbeeld afhankelijk van de opleidingsactiviteiten die worden
ontplooid. In de praktijk wordt men bij het voorzien in het juiste personeel vooral geconfronteerd met de vraag hoe de opleiding van het personeel gestalte moet krijgen.
Daarom gaan we daar kort op in.
Bij het streven naar een optimale uitvoering van de onderhoudstaken dient de opleiding (en instructie) gericht te zijn op het verhogen van de produktiviteit, dit binnen
het kader van de promotielijn die per individu isovereengekomen. Het relatiepatroon
van de factoren die de produktiviteit beïnvloeden isweergegeven in figuur 7.3 [15].
Wanneer we ervan uitgaan, dat er goede omstandigheden zijn, dient de aandacht te
worden gericht op de prestatie. De bepalende factoren zijn in dit geval de werkmethode en het tempo. De werkmethode isgrotendeels afhankelijk van de vakkennis, zodat
aandacht voor vakkennis (opleiding) hier centraal staat. Dit geldt met name voor
moeilijker onderhoudstaken, die niet direct met gerichte instructie te delegeren zijn.
De routine is het belangrijkste aangrijpingspunt als we trachten het werktempo te verhogen. Hierbij kan gedacht wordenaanhet trainen op het gericht doornemen van sche135

werkmethode
- vakkennis
- inventiviteit

tempo
- vaardigheid (aanleg en routine)
- bereidheid (karakter, motivatie)

Figuur 7.3. Defactoren diedeproduktiviteitbeïnvloeden
ma's en instructies en op het gericht uitvoeren van het handelingenpatroon. Gezien de
sociale, economische en technische ontwikkelingen, die in het voorgaande zijn genoemd, en de veranderende eisen aan het personeel die daaruit voortvloeien ishet duidelijk dat de opleiding van het personeel voortdurende aandacht vraagt. Daarbij is er
de veelheid van factoren die de produktiviteit beïnvloeden en die niet op korte termijn te veranderen zijn. Vele opleidingsactiviteiten vragen termijnen van enkle jaren.
Eentijdigsignalerenvanhetgewenste opleidingsniveau in de toekomst en een tijdig initiëren van opleidingsacties is nodig om in voldoende mate op de zichvoordoende ontwikkelingen te kunnen inspelen.

De zorg voor de beschikbaarheid vanpotentieel van derden
Tot de zorg voor de beschikbaarheid van onderhoudspotentieel moet ook worden gerekend de zorg voor de beschikbaarheid van potentieel van derden. In veld 3 (capaciteit onderhoudspotentieel) worden beslissingen genomen m.b.t. de hoeveelheid uit te
besteden werk. In veld 4 treffen we vervolgens twee vragen m.b.t. het uitbesteden.
1.gegeven een algemeen beeld van de behoefte aan potentieel van derden, dit volgt
uit veld 3 (capaciteitsplanning), welke leveranciers/aannemers moeten worden gekozen?;
2. hoe moet het feitelijk uitbesteden plaatsvinden?
Bij de eerste vraag gaat het erom voldoende betrouwbare leveranciers/aannemers ter
beschikking te hebben, die continu snel, deskundig en tegen redelijke kosten kunnen
voorzien in de behoefte [3].Aspecten zijn:
— keuze van meerdere leveranciers/aannemers in verband met niet-wenselijke afhankelijkheid van één leverancier/aannemer;
— geografische spreiding van leveranciers;
— kostenniveau/efficiency van de leveranciers;
— uitrusting van de leveranciers.
Met betrekking tot de tweede vraag zal het meestal zinvol zijn met een aantal toeleve136

ranciers vaste relaties op te bouwen. Dit waarborgt in zekere mate de beschikbaarheid
van goede en betrouwbare voorzieningsbronnen. De bases hiervoor zijn een aantal duidelijke afspraken, neergelegd in schriftelijke overeenkomsten. Punten van aandacht
zijn o.a. [3]:
— wat wordt geleverd of gepresteerd?;
— over welke periode loopt de overeenkomst?;
— hoe is de prijsbepaling?;
— regeling hoe leveringen of diensten worden gespecificeerd (afroeporders),
— betalingswijze, garantie, risico's.
Na deze beschrijving van de verschillende bestuurlijke activiteiten op veld 4 (beschikTabel 7,1. Vormen van besturing m.b.t. de beschikbaarheid van onderhoudspotentieel
naar toenemend niveau van perfectie
Veld4. Beschikbaarheidonderhoudspotentieel
niveau
vanperfectie
0-20

korte aanduiding vande wijzewaarop de bestuurlijke activiteitwordt verricht

De omvangvan de reservedelen- enmaterialenvoorraad wordtbepaald uitervaringof
op adviesvan deleveranciers);erwordtbijbesteld alseenartikelnietaanwezigblijkt
te zijn; aanschaf van gereedschappen geschiedt vaak op adviesvan debazenensoms
opadviesvanuitvoerendenenleveranciers);geen opleidingsactiviteiten.

20—40

Omvang reservedelen- en materialenvoorraad wordt deels bepaald opbasisvanverbruiksgegevens uit het verleden, deels uit ervaring;bestellen geschiedt deels opbasis
van bestelniveaus, deels alsartikelen niet meer aanwezig zijn; aanschaf gereedschappen op adviesvanbazen,uitvoerenden en somsvanleverancier;de baas verzorgt de
ontwikkeling in de vakbekwaamheid van uitvoerenden door begeleiding tijdens hun
werk.

40-60

Omvangvoorraad wordt bepaald opbasisvanverbruiksgegevensuithetverleden;bestellen geschiedt deels op basis van bestelniveaus, deels opvantevoren vastgestelde
tijdstippen; aanschaf gereedschappen geschiedt op advies van bazen, uitvoerenden,
vaak van leveranciers) en soms ook vanwerkvoorbereiders);naast opleiding door
begeleiding bij het werk iser incidentele bijscholing bijv. bij aanschaf vanmachines
often gevolgevanplaatshebbende ontwikkelingen.

60-80

Omvang voorraad wordt bepaald op basis vanverbruiksgegevens enanalysevanproduktieverlies ten gevolgevan ontbreken onderdelen;bestellen opbasisvanvastemethodieken naar aanleiding van bestelniveaus of op tevoren vastgestelde tijdstippen;
aanschaf gereedschappen geschiedt op adviesvanbazen,uitvoerenden,werkvoorbereiders en vaak van leveranciers);naast opleidingdoorbegeleidingiserregelmatigebijscholingnaaraanleidingvanzichvoordoende ontwikkelingen.

80-100

Omvangvoorraad wordtbepaald dooranalysevanproduktieverliesenanalysevan gemiddelde levensduur van onderdelen;bestellen geschiedt op basis van systematische
verwerkingvan onderdelenverbruik (vaak metcomputer),metsignaleringvolgensbestelregels;aanschaf van gereedschappen geschiedt op adviesvan allebetrokkenen en
van een stafbureau dat research pleegt ennieuweontwikkelingenbijhoudt;naastopleiding door begeleiding is er regelmatige bijscholing naar aanleidingvan in detoekomstteverwachten ontwikkelingen.
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baarheid onderhoudspotentieel) wordt in tabel 7.1 een beeld gegeven van de verschillende vormen waarin deze activiteiten voorkomen. Aan de orde komen de bepaling
van het voorraadniveau van materialen en reservedelen, het bestellen daarvan, de aanschaf van gereedschappen en de opleiding van het personeel.Deverschillende mogelijkheden zijn weer gerangschikt naar een opklimmend niveau van perfectie.

7.2. Bepaling van het niveau van perfectie van de besturing van de beschikbaarheid
vanhet onderhoudspotentieel
De in de vorige paragraaf gegeven beschrijving biedt het uitgangspunt voor een aantal
vragen over veld 4 (beschikbaarheid onderhoudspotentieel). Deze vragen hebben betrekking op:
- het bepalen van het voorraadniveau van materialen en reservedelen;
- de wijze van handhaven van het gekozen voorraadniveau;
Tabel 7.2.Bepaling van het niveau van perfectie in de vaststelling van het voorraadniveau vanreservedelen (met invulvoorbeeld)
Vraag10 (enquêtevraagT-20a)
Hoe wordtvastgesteldwelke reservedelen van deproduktie-apparatuurin welkehoeveelhedeninvoorraadmoeten zijn(meestal, vaak
ofsoms)?

niveau van
perfectie
per
antwoord

bijdrage aan
hetniveau
van
perfectie

N.B. Meerdereantwoorden zijn mogelijk.
Deaardendeomvangvan devoorraad
reservedelenwordtvastgesteld:
9 meestal
O vaak
O soms

100c,

b. o padvies van de leverancier van
de reservedelen

O meestal
• vaak
O soms

100%
50%
10%

van10

c. opbasisvanverbruiks-envoorraadgegevensuithetverleden

O meestal
• vaak
O soms

100%
50%
10%

van 40

a. opbasisvaninzichtenervaring

d. dooranalysevanrisico'svanproduktiestilstand tengevolgevanhet
ontbrekenvanreservedelen
e. dooranalysevangemiddelde
levensdurenvanreservedelen

O meestal + 100%
O vaak
+ 50%
O soms
> 10 %
O meestal
O vaak
• soms

niveau vanperfectieinhetbepalen van hetvoorraadniveau
van reservedelen
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5 0 <-,
10 <

100%
50%
10%

van 5

=20

van 40

van50

35

— de aanschaf van gereedschappen en
— de zorg voor de opleiding van het uitvoerend personeel.
Telkens worden voor een willekeurig voorbeeldbedrijf de vragen ingevuld. Vooraf wijzen we nog op bijlage 2, waarin enige uitgangspunten bij het invullen van de vragen
worden vermeld.
In tabel 7.2 is de vraag opgenomen over het bepalen van het voorraadniveau van reservedelen. Reservedelen zijn die onderdelen die bij gebruik hun identiteit behouden.
Met materialen daarentegen worden algemene materialen en onderdelen bedoeld die
hun identiteit verliezen bij gebruik (denk aan bouten, moeren, tandwielen, universele
pompen, bepaalde elektronische materialen).
In vraag 10 zijn de antwoordmogelijkheden beperkt tot meestal, vaak of soms. Bij het
antwoord meestal kan gedacht worden aan meer dan 70 procent van de voorraad (het
in voorraden geïnvesteerd bedrag), bij het antwoord vaak aan 30 procent tot 70 proTabel 7.3. Bepaling van het niveau van perfectie in de vaststelling van het voorraadniveau van materialen (met invulvoorbeeld)
Vraag11 (enquêtevraag T-20b)
Hoe wordt vastgesteld welke materialen (algemene onderdelen en
materialen) in welke hoeveelheid in voorraadmoeten zijn (meestal,
vaakof soms)?

niveau van
perfectie
per
antwoord

bijdrageaan
het niveau
van
perfectie

N.B. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
De aard en de omvangvan de voorraad
materialen wordt vastgesteld:
a. op basisvan inzicht en ervaring

b. op adviesvan deleverancier van
de materialen

van 5

meestal
vaak
soms

100%
50%
10%

van 10

meestal
vaak
soms

100%
50%
10%

van 40

meestal +
vaak
>
soms
+

100%
50%
10%

van 40

meestal +
vaak
*
soms
->•

100%
50%
10%

van 50

meestal
vaak
soms

O
O

o
c. op basisvan verbruiks-en voorraadgegevens uit het verleden

•

d. door analyse van risico's van produktiestilstand ten gevolge van het
ontbreken van materialen

O

e. door analyse van gemiddelde
levensduren van de materialen

100%
50%
10%

O
•
O

o
o
o
o
o
o
•

niveau vanperfectie in het bepalen vanhet voorraadniveau
vanmaterialen

•>

= 3

=40

48
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cent en bij soms aan minder dan 30 procent. Bij een antwoord meestal wordt 100 procent, bij een antwoord vaak 50 procent en bij een antwoordsoms 10procent van het
niveau van perfectie per antwoord overgenomen in de rechterkolom.
Dezelfde vraag als hiervóór wordt in tabel 7.3 gesteld voor de bepaling van het voorraadniveau van de materialen.
Het voorbeeldbedrijf maakt voornamelijk gebruik van gegevens die over het materiaalen reservedelenverbruik worden vastgelegd. Met deze gegevens wordt mede op basis
van ervaring (bij reservedelen vaak ook de ervaring van de leverancier) het voorraadniveau vastgesteld. Met betrekking tot reservedelen zowel als materialen worden in een
enkel geval analyses van gemiddelde levensduren uitgevoerd. De resultaten ervan
dienen ter ondersteuning van de bepaling van de voorraadniveaus.
Wanneer eenmaal gekozen is voor een bepaald voorraadniveau, moet worden gezorgd
dat dit niveau ook gehandhaafd blijft. Daarover handelen de vragen 12 en 13. In tabel 7.4 is een vraag opgenomen over het bestellen van reservedelen en in tabel 7.5 dezelfde vraag over het bestellen van materialen.

Tabel 7.4. Bepaling van het niveau vanperfectie in het bestellen van reservedelen (met
invulvoorbeeld)
Vraag12 (enquêtevraag T-19a)
Hoe (!) wordt tot het bestellen van reservedelen van de
apparatuur overgegaan (meestal, vaakof soms)?

produktie-

N.B.Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
a. Alsbepaalde reservedelen niet meer
aanwezig zijn, worden zij besteld

b. Reservedelen worden besteld, als
ze nodig zijn (bijv. op aanvraag
per karwei)
c. Alshet op basisvan ervaring vastgestelde bestelniveau isbereikt,
worden de reservedelen besteld
d. Opvantevoren vastgestelde tijdstippen wordt tot bestellen van
reservedelen overgegaan
De voorraadregistratie wordt op
de computer bijgehouden, waarbij
regelmatig de te bestellen hoeveelheden per artikel worden verstrekt

O meestal
O vaak
O soms

* 100%
* 50%

O meestal
O vaak
O soms

> 100%
-> 50%
-> 10%

• meestal
O vaak
O soms

•»• 100'
->• 50 l ,
+ 10 '

-> 100
* 50

meestal
vaak
soms

> 100
> 50

o
o
o
o
o

• >

-•

bijdrageaan
het niveau
van
perfectie

van 10

=

van 0

=

van 60

= 60

10%

O meestal
vaak
soms

niveau vanperfectie in het bestellen vanreservedelen
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•y

niveauvan
perfectie
per
antwoord

van 60

10

van 100

10

60

Ook hier geldt als indicatie voor meestal: meer dan ongeveer 70 procent van de voorraad (het geïnvesteerde bedrag),voor vaak: 30 procent tot 70 procent, en voor soms
minder dan 30 procent van de voorraad. De niveaus van perfectie per antwoord zijn
— evenals bij alle andere vragen — gevonden door inschaling van de antwoorden in de
algemene schaal voor de niveausvan perfectie (zie de uitklapbare bijlage).
Tabel 7.5. Bepaling van het niveau van perfectie in het bestellen vanmaterialen (met
invul voorbeeld)
Vraag13(enquêtevraagT-19b)
Hoe (!) wordt tot het bestellen vanmaterialen(algement
delen en materialen) overgegaan (meestal, vaakof soms)

sonder?

N.B.Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
a. Alsbepaalde materialen niet meer
aanwezig zijn, worden zij besteld

O meestal
O vaak
O soms

b. Materialen worden besteld,alsze
nodig zijn (bijv. opaanvraag per
karwei)

O
O
O

meestal
vaak
soms

c. Alshet op basisvan ervaring vastgestelde bestelniveau is bereikt,
worden materialen besteld

•
O
O

meestal
vaak
soms

o
o
o

meestal
vaak
soms

d. Op vantevoren vastgestelde tijdstippen wordt tot bestellen van materialen overgegaan

e. Devoorraadregistratiewordtopde
computerbijgehouden,waarbij
regelmatigdetebestellenhoeveelhedenperartikelwordenverstrekt

*
+

>

100%
50%
10%

bijdrageaan
het niveau
van
perfectie

van 10

=

van

=

-> 100%
-*•

*
->•

*
->+

->
*

50%
10%

0

100%
50%
10%

van 60

= 60

100%
50%
10%

van 60

=

O meestal •* 100'
O vaak
* 50c,
O soms
* 10!

niveau vanperfectieinhetbestellen van materialen

niveau van
perfectie
per
antwoord

van100

60

De invulling voor het voorbeeldbedrijf laat zien dat zowel voor reserve-onderdelen als
voor materialen het moment van bestellen wordt bepaald door de bestelniveaus. Deze
bestelniveaus zijn echter op verschillende wijzen tot stand gekomen (zie de tabellen
7.2 en 7.3,blz. 138 en 139).
Over de wijze waarop de keuze van onderhoudsapparatuur geschiedt, handelt vraag 14
in tabel 7.6. Onder onderhoudsapparatuur wordt verstaan de duurzame middelen die
voor de directe uitvoering van het onderhoud worden gebruikt. Denk hierbij aan
handgereedschappen, bewerkingsmachines, transportwagens, enzovoorts.
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Tabel 7.6. Bepaling van het niveau van perfectie in de aanschaf van onderhoudsapparatuur (met invulvoorbeeld)
Vraag14(enquêtevraagT-21)
Op wieradvies wordtdeapparatuurvoordeuitvoeringvan het
onderhoudaangeschaft(meestal, vaakofsoms)?

niveau van bijdrageaan
perfectie
hetniveau
per
van
antwoord perfectie

N.B.Meerdereantwoorden zijn mogelijk.
' Deapparatuur voordeuitvoeringvan
het onderhoudwordt aangeschaft:
a. opadviesvandeuitvoerenden
(inhet onderhoud)

O meestal
• vaak
O soms

b. opadviesvandebazen
(inhet onderhoud)

• meestal
O vaak
O soms

c. opadviesvandeleveranciers)
vandeproduktie-apparatuur

O meestal
o vaak
• soms

d. opadviesvandeleveranciers)
vande onderhoudsapparatuur

o
o
•

e. opadviesvandewerkvoorbereiders)ofanderen diedewerkmethodenendehierbijnodige
gereedschappenbepalen
f. opadviesvaneenstafbureau,
datresearchpleegtennieuwe
ontwikkelingenbijhoudt

> 100%
•*•

• >

>
*
•>

meestal
vaak
soms

O meestal
O vaak
O soms

-»•

+
->•

50%
10%

van 15

100%
50%
10%

van20

=20

100%
50%
10%

van20

=2

100%
50%
10%

van 20

=2

100
50
10

van30

O meestal * 100%
O vaak
+ 50%
O soms
* 10%

niveau vanperfectieindeaanschafvan onderhoudsapparatuur

van40
32

Hogere niveaus van perfectie komen voor indien vanuit verschillende plaatsen kennis
en ervaring m.b.t. de onderhoudsapparatuur wordt ingebracht bij de beslissingen omtrent aanschaf van deze apparatuur. Deze kennis en ervaring is in meerdere of mindere
mate aanwezig bij uitvoerenden, bazen, werkvoorbereiders, bedrijfsbureau of leveranciers van produktie- en onderhoudsapparatuur. In het voorbeeldbedrijf zijn het met
name de bazen die, veelal in overleg met het uitvoerend personeel, de belangrijkste
stem hebben in de aanschaf van onderhoudsapparatuur.
Tenslotte de zorg voor de beschikbaarheid van onderhoudspersoneel. Dit ontwerp
komt - zij het summier - aan de orde in de volgende vraag, die betrekking heeft op
de vaststelling van de opleidingsbehoefte en de zorg voor de opleiding en/of bijscholing zelf ( tabel 7.7).
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Tabel 7.7. Bepaling van het niveau vanperfectie in de zorg voor de vakbekwaamheid
(met invulvoorbeeld)
Vraag15 (enquêtevraag T-22)
niveau van
perfectie
per
antwoord

Hoe wordt gezorgd voor het aanwezigzijn vandejuiste vakbekwaamheid bijhet uitvoerend personeel?
N.B.Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
a. de ontwikkeling van dejuiste vakbekwaamheid
wordt aan het uitvoerend personeel zelf overgelaten

O
O

ja
nee

b. de baasverzorgt de ontwikkeling van de vakbekwaamheid door begeleiding tijdens het
werk

•
O

ja
nee

c. bijscholing vindtincidenteel plaats,bijv. bij
aanschaf van een nieuwe machine

o
o

ja
nee

d. bijscholing vindt regelmatig plaats tengevolge
van nieuwe ontwikkelingen

• ja

o

nee

e. bijscholing vindt regelmatigplaats tengevolge
van in de toekomst te verwachten ontwikkelingen

o
o

ja
nee

niveau vanperfectie in de zorg voorde vakbekwaamheid

->

5

20

>
>

10

-•

50

*

bijdrageaan
het niveau
van
perfectie

20

50

80

70

De antwoordmogelijkheden zijn hier beperkt tot ja of nee. Hierbij is ervan uitgegaan
dat indien een antwoord van toepassing is, dat voor bijna het voltallige personeel zal
gelden. Het voorbeeldbedrijf reageert met opleiding en bijscholing op nieuwe ontwikkelingen, die zich voordoen. De bazen begeleiden het uitvoerend personeel bij het
werk en verzorgen op deze wijze de ontwikkeling van vaardigheid en vakkennis in de
dagelijkse praktijk.
Op basis van de in deze paragraaf ingevulde vragen en aldus berekende niveaus van
perfectie in de afzonderlijke activiteiten op veld 4 (beschikbaarheid onderhoudspersoneel) kan nu het totale niveau van perfectie op veld 4 worden berekend. Aanhakend
op figuur 7.2 op blz. 132, zien we de afzonderlijke activiteiten in onderling verband
(figuur 7.4).
Vanuit het oogpunt van de kosten die ontstaan bij een onvoldoende beschikbaarheid
van onderhoudspotentieel of bij de aanwezigheid van kwalitatief slecht onderhoudspotentieel is een verdeelsleutel opgesteld voor de bijdragen van afzonderlijke activiteiten aan het uiteindelijke niveau van perfectie in veld 4. Gebrek aan materialen of resservedelen of het aanwezig zijn van verkeerde of onbruikbare materialen of reservedelen leidt direct tot:
a. kosten door stilstand van het onderhoudswerk en daardoor vaak ook door produktiestilstand;
b. extra kosten voor het alsnog verkrijgen van deze materialen of onderdelen.
143

benodigd
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gereedschappen en
opleiding
(effectueren)

Figuur 7.4.Deactiviteiten inveld4

Onjuiste apparatuur en slecht opgeleid personeel leiden meer indirect tot kosten, bijvoorbeeld door verkeerde werkmethoden, en daardoor lage efficiency en door een
slechte werkkwaliteit, die tot nieuwe storingen aanleiding zou kunnen geven. De zorg
voor de materialen en reservedelen (de vragen 10 t/m 14)krijgt derhalve als weegfactor 9/i s toegekend; de zorg voor onderhoudsapparatuur en personeel krijgt als weegfactor 6/l5 •
Aanvullend op deze keuze geldt de overwegingdat het juistbepalen van voorraadniveaus zwaarder weegt dan het juist handhaven van deze niveaus. De laatste activiteit is
een aanvulling op de eerste. Vanuit het oogpunt van efficiency in het voorraadbeheer
Tabel 7.8. Bepaling van het niveau van perfectie in de besturing van de beschikbaarheid vanonderhoudspotentieel (veld 4) met invulvoorbeeld
Niveauvanperfectie inhetvaststellenvanhetvoorraadniveau
reservedelen(tabel7.2,blz.138)

HUx'/i; =

Niveauvanperfectie inhetvaststellenvanhetvoorraadniveau
materialen(tabel7.3,blz.139)

[48JX*/ls = 13

5

Niveauvanperfectie inhetbestellenvanreservedelen
(tabel7.4,blz. 140)

[6Ô]x>/i5 =

4

Niveauvanperfectie inhetbestellenvanmaterialen
(tabel7.5,blz.141)

dÖJxVis =

8

Niveauvanperfectie indeaanschaf van onderhoudsapparatuur
(tabel 7.6,blz.142)

HI|X3/ 15 =

6

Niveauvanperfectieindezorgvoordevakbekwaamheid
(tabel7.7,blz. 143)

Niveau vanperfectie indebesturingvandebeschikbaarheidvan
onderhoudspotentieel

144

\TÖ\*3IIS = 14

50

telt de aandacht voor het materialenbeheer weer zwaarder dan die voor het reservedelenbeheer. Wat betreft de zorg voor onderhoudsapparatuur en personeel, isaan beide
activiteiten een gelijke weging toegekend. Resumerend, zijn de weegfactoren over de
verschillende activiteiten zoals in tabel 7.8 is aangegeven. In deze tabel wordt het niveau van perfectie in het besturen van de beschikbaarheid van onderhoudspotentieel
berekend.
De weegfactoren zijn weer deels een subjectieve keuze (zie ook blz.94).Het resultaat
van de berekening bij de 149 onderzochte bedrijven komt aan de orde in de volgende
paragraaf.

7.3. Besturing van de beschikbaarheid van het onderhoudspotentieel bij de onderzochte bedrijven
De besturing van de beschikbaarheid van het onderhoudspotentieel isde activiteit die,
op middellange termijn gezien, de middelen moet scheppen voor een juiste werkuitvoering. En met juist bedoelen we dan kwalitatief goed en bovendien efficiënt. De besturing van het functioneren (veld 5;vorige hoofdstuk) zorgt voor dejuiste benutting
van deze middelen wanneer de uitvoering moet gaan plaatsvinden. Hier ziet men de afhankelijkheid van veld 4 en 5 ten opzichte van elkaar. Wanneer goede middelen niet
juist functioneren, leidt dat tot slechte resultaten. Aan de andere kant kan de besturing van het functioneren goed zijn, maar wanneer er slechte middelen zijn ishet resultaat toch onder de maat.
In figuur 7.5 is van de niveaus van perfectie op veld 4 (beschikbaarheid onderhoudspotentieel) de frequentieverdeling gegeven bij de onderzochte bedrijven.
aantal
bedrijven
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de beschikbaarheid van onderhoudspotentieel

Figuur 7.5. Niveaus van perfectie indebesturing vandebeschikbaarheidvanonderhoudspotentieel
(veld4)
Evenals bij de velden 5 en 6 ziet men in veld 4 een concentratie van de bedrijven in de
middengebieden. Lage ( 0 - 9 ) en hoge (70-100) niveaus van perfectie komen relatief
minder voor. De middengebieden zijn min of meer gelijk vertegenwoordigd.
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Het niveau van perfectie op veld 4 is opgebouwd uit een aantal afzonderlijke bestuurlijke activiteiten:
— het bepalen van het voorraadniveau van materialen en reserve-onderdelen;
— het bestellen van materialen en reserve-onderdelen;
— de zorg voor de aanschaf van onderhoudsapparatuur;
de zorg voor de vakbekwaamheid van het uitvoerend personeel.
De activiteiten worden afzonderlijk besproken.

Bepaling van voorraadniveaus
Figuur 7.6 biedt de frequentieverdeling van de niveaus van perfectie in het bepalen
van het voorraadniveau van reservedelen.
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Figuur 7.6.Niveaus vanperfectie in het bepalen vanhet voorraadniveauvanreservedelen

Hogere niveaus van perfectie komen minder vaak voor dan lagere, zo blijkt uit het
overzicht, met uitzondering van met name de categorie 90—100, die een kleine piek
vertoont.
Een iets ander beeld ontstaat bij de bepaling van de voorraadniveaus van materialen.
Daar zijn duidelijk pieken te zien in de categorieën 0—9 en 40 49 (figuur 7.7).
Wat deze pieken betekenen, zien we wanneer we de ontwikkeling van lage naar hoge
niveaus van perfectie beschrijven. Deze ontwikkeling geldt zowel voor het bepalen van
het voorraadniveau van reservedelen als dat van materialen. De ontwikkeling is als
volgt weer te geven*:
1. De lage (0—10)niveausvan perfectie wijzen op het bepalen van voorraadniveaus op
basis van inzicht en ervaring, eventueel aangevuld met adviezen van de leveranciers;
* Vergelijk tabel 7.2 op blz.138. De antwoorden a en b corresponderen met fase 1;antwoordc
met fase2.Infase 3gaatantwoorddmeespelen;infase4ookantwoorde.
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Figuur 7.7.Niveaus vanperfectie inhet bepalen vanhet voorraadniveauvan materialen

2. Wat hogere niveaus van perfectie (20—40) wijzen erop dat men, als aanvulling op 1,
een administratie voert en de voorraadniveaus vaststelt op basis van verbruiks- en
voorraadgegevens;
3. Wanneer daarbij ook nog analyses komen van risico's van produktiestilstand, die
ontstaat door het ontbreken van reservedelen of materialen, dan liggen de niveaus
van perfectie in de orde van 50 à 70;
4. Zeer hoge niveaus van perfectie (80 à 100) kenmerken zich meestal doordat, in aanvulling op 3,vaak ook analyses van gemiddelde levensduren van materialen en reservedelen worden uitgevoerd. Deze leiden tot storingskarakteristieken per onderdeel,
op basis waarvan voorraadniveaus kunnen worden vastgesteld.
Uit het onderzoeksmateriaal kon worden afgeleid dat de hierboven genoemde hogere
niveaus van perfectie meer voorkomen indien
a. de omvang van het onderhoud groter is of, anders gezegd, het aantal onderhoudsuitvoerenden groter is;
b. de consequenties van het nalaten van onderhoud groter zijn (zie definitie Bil in
bijlage 3).
De verwachting wordt bevestigd dat men geneigd is veel aandacht te besteden aan de
bepaling van het juiste voorraadniveau van materialen en onderdelen, indien bij het
ontbreken van onderdelen een veiligheidsrisico of hoge kosten ontstaan.

Bestellen van onderdelen en materialen
In de figuren 7.8 en 7.9 is de frequentieverdeling gegeven van de niveausvan perfectie
in het aanschaffen (bestellen) van reservedelen en materialen.
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Zowel bij het bestellen van materialen als van reservedelen ziet men een duidelijke
piek in de categorieën 60—69 en 9 0 - 1 0 0 . De reden hiervoor isdat de meeste bedrijven of bestellen op basis van de overschrijding van de vantevoren vastgestelde bestelniveaus (60-69) of daarbij een voorraadregistratie op de computer bijhouden. Regelmatig verschijnen overzichten met te bestellen hoeveelheden, waarbij in de regel ook
wordt uitgegaan van vaste bestelniveaus (90-100).

Vergelijking van de verschillende bedrijven geeft als beeld van de ontwikkeling van lage naar hoge niveausvan perfectie het volgende*:
1. In de eerste fase (perfectie ca. 10) worden materialen en reservedelen besteld als ze
niet meer aanwezig blijken te zijn: men reageert achteraf;
2. Vervolgens (perfectie 20 à 40) worden voor een deel van de voorraad bestelniveaus
opgesteld. Dit betreft dan meestal een klein aantal reservedelen of materialen (die
overigens van de totale investering in voorraden een groot deel kunnen vormen);
3. In de derde fase (perfectie 60—80) is een situatie bereikt dat de voorraad integraal
wordt aangevuld op basisvan bestelniveaus;
4. In de laatste fase (perfectie 90—100) is de voorraadsignalering geautomatiseerd en
worden automatisch de te bestellen hoeveelheden per artikel verstrekt vanuit de administratie.

Opvallend is dat een systeem van voorraadopname en bestelling op vaste tijdstippen in
de praktijk nauwelijks blijkt voor te komen.
Hogere niveaus van perfectie in het bestellen van materialen en reservedelen komen
vooral voor in grotere bedrijven (het aantal onderhóudsuitvoerenden is groter, de
technische dienst is groter) en in bedrijven die onderhoudsgevoeliger zijn of, anders
gezegd, waar de consequenties van het nalaten van onderhoud groter zijn. Deze factoren vonden we reeds bij de niveaus van perfectie in het bepalen van het voorraadniveau. Resumerend kan men derhalve stellen dat het gehele voorraadbeheer op een hoger niveau van perfectie geschiedt bij grotere bedrijven en bij onderhoudsgevoeliger bedrijven.

Aanschaf van onderhoudsapparatuur
Figuur 7.10 laat de frequentieverdeling zien van de niveaus van perfectie in de aanschaf van onderhoudsapparatuur.
Bij een gemiddelde score van 33 zien we een duidelijke piek rond de categorie 20
—29.Aan de hand van de volgende beschrijving van de ontwikkeling van lage naar

* Vergelijk de tabellen 7.4 en 7.5 (blz.141en 142). Fase 1 komt overeenmetantwoorda. In fase
2 gaan de antwoorden b encmeespelen;infase3geschiedtdebestellinggrotendeelsalsaangegeven in antwoord c. In fase 4 vindt men voornamelijk antwoord e. Antwoorddkomt nauwelijks
voor.
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Figuur 7.10.Niveau vanperfectie in de aanschafvan onderhoudsapparatuur

hoge niveaus van perfectie concluderen we dat bij de aanschaf van onderhoudsapparatuur de bazen een centrale plaats innemen*.
1. De eerste fase (perfectie 0—30) kenmerkt zich door de aanschaf van onderhoudsapparatuur op advies van de bazen in de onderhoudsdienst, eventueel aangevuld met
adviezen van het uitvoerend personeel;
2. In de tweede fase (perfectie 30 à 40) wordt in aanvulling op de eerste fase advies ingewonnen van leveranciers van produktie-apparatuur en/of onderhoudsapparatuur;
3. Hogere niveaus van perfectie (50 à 70) kenmerken zich door de betrokkenheid van
de werkvoorbereiders of anderen die de werkmethoden en de hierbij benodigde gereedschappen bepalen;
4. Vervolgens (perfectie 70—100) wordt meer systematisch onderzoek gepleegd naar
nieuwe onderhoudsapparatuur door een daartoe aangewezen orgaan.

Hogere niveaus van perfectie in de aanschaf van onderhoudsapparatuur vindt men
wanneer het aantal onderhoudsuitvoerenden groter is. De meeste bedrijven volstaan
overigens met de weinig perfecte aanpak in de eerste fase.

Vergelijk tabel 7.6 opblz. 142.Deeerste fase is eenmengvorm van antwoordaenantwoordb.
In de tweede fase gaan de antwoorden c end meespelen,terwijl fase 3 overeenkomt met antwoorde.Antwoordƒvindtmeninfase4.
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Opleiding van het personeel
De laatste bestuurlijke activiteit die in het kader van veld 4 aan de orde komt is de
zorg voor de vakbekwaamheid van het onderhoudspersoneel (opleiding). Hier is een
beeld te zien dat leidt tot de conclusie dat er in hoofdzaak twee vormen van aanpak
zijn: of men beperkt zich tot begeleiding van de bazen tijdens de uitvoering, soms
aangevuld met incidentele opleiding (bijvoorbeeld in het geval van aanschaf van een
nieuwe machine) óf men heeft een bijscholingsprogramma dat wordt opgesteld naar
aanleiding van in de toekomst te verwachten nieuwe ontwikkelingen. Hier dient te
worden opgemerkt dat deze conclusie niet helemaal los staat van de vraagstelling
'Hoe wordt gezorgd voor het aanwezig zijn van dejuiste vakbekwaamheid bij het uitvoerend personeel?' met slechts vijf antwoordmogelijkheden. In figuur 7.11 isde frequentieverdeling gegeven.
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Figuur 7.11.Niveaus vanperfectie in de zorg voor de vakbekwaamheid

De ontwikkeling van lage naar hoge niveaus van perfectie loopt daarbij in het algemeen alsvolgt*:
1. Lage niveaus van perfectie (0—10) wijzen op een aanpak waarbij de ontwikkeling
van de vakbekwaamheid aan het uitvoerend personeel zelf wordt overgelaten;
2. Wat hogere niveausvan perfectie (20-40), die we gezien de frequentie-verdeling bij
veel bedrijven tegenkomen, wijzen op de centrale positie van de bazen in deze. Zij
verzorgen de ontwikkeling van de vakbekwaamheid door begeleiding tijdens het
werk. Eventueel vindt bijscholing plaats in incidentele gevallen (bijvoorbeeld bij
aanschaf van een nieuwe machine);
* Vergelijk tabel7.7oppag.143. Antwoordatreft menaaninfase 1;antwoordbenvaakookantwoordc,infase2.Antwoorddcorrespondeert metfase3,enantwoordemetfase4.
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3. Vervolgens (perfectie 50—70) gaat men over tot regelmatige bijscholing tengevolge
van nieuwe ontwikkelingen;
4. In de laatste fase (perfectie 70—100) anticipeert men meer dan in de vorige fase
door regelmatig bij te scholen naar aanleiding van in de toekomst te verwachten
ontwikkelingen.
Hogere niveaus van perfectie komen daarbij met name voor in bedrijven waar de consequenties van het nalaten van onderhoud (definitie bijlage 3) hoog zijn.
Besturing van de beschikbaarheid als geheel
Terugkomend op de besturing van de beschikbaarheid alsgeheel, vragen we ons nu af
hoe daarin de overgang van lage naar hoge niveaus van perfectie verloopt. Centraal
daarin staat bij lage niveaus van perfectie het bestellen van onderdelen, dat al snel op
basis van (globale) bestelniveaus geschiedt. Bij hogere niveausvan perfectie krijgt het
bepalen van voorraadniveaus en van de opleidingsbehoefte de meeste aandacht. Figuur
7.12 geeft deze overgang op veld 4 kort weer.
Ook bij dit overzicht geldt de opmerking dat het is afgeleid uit een reeks van momentopnamen bij verschillende bedrijven. Het geeft een indicatie van wat gemiddeld genomen gebeurt. Het is daarmee geen beschrijving van wat altijd in elk bedrijf gebeurt en
ook geen patroon van 'de ideale ontwikkeling'. Die zal namelijk per bedrijf verschillend zijn.
Komen we tot de vraag welk niveau van perfectie gewenst is in een bepaalde bedrijfssituatie. Zoals in het voorgaande isgebleken komen hogere niveausvan perfectie van de
afzonderlijke bestuurlijke activiteiten voor indien:
1.de omvang van het onderhoud groter is (of anders gezegd wanneer er meer onderhoudsuitvoerenden zijn);
2. de consequenties van het nalaten van onderhoud groter zijn (definitie bijlage 3).
In de tussenverslagen, die in het kader van dit onderzoek zijn verschenen [12], werden
deze factoren dan ook gebruikt als indicatoren voor de bepaling van het gewenste niveau van perfectie. Voor de omvang van het onderhoud werd daarbij gebruik gemaakt
van het kengetal B5, dat ook bij de velden 5 en 6 is gebruikt. Het kengetal B5 geeft
het aantal uitvoerenden in het onderhoud (inclusief uitvoerenden van derden);zie definitie in bijlage 3. Voor de consequenties van het nalaten van onderhoud is een kengetal opgesteld, aangeduid met Bil. Bil is een kengetal dat een waarde kan hebben
op de schaal 1 tot en met 5. Indien aan een bedrijf een hoger cijfer wordt toegekend,
wijst dit op hoge kosten die kunnen ontstaan, wanneer storingen optreden. Dit betreft
dan kosten van uitval, produktieverlies, extra schoonmaken enz. Naast deze kosten is
er een hoog risico met betrekking tot moeilijk in geld uit te drukken factoren alsveiligheid en milieuverontreiniging (zie definitie Bil in bijlage 3). Als indicatie geeft het
volgende overzicht een indruk van de cijfers die aan de verschillende bedrijven worden
toegekend:
cijfer
produktie van:
1
2
3
4
5
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Figuur 7.12.De niveaus vanperfectie in de besturing vande beschikbaarheid

In figuur 7.13 is een grafiek opgenomen die een indruk levert van het gewenste niveau
van perfectie op veld 4 (beschikbaarheid onderhoudspotentieel) afhankelijk van de
bovengenoemde factoren B5 en Bil.
De lijnen die de indicatie geven voor het gewenste niveau van perfectie, zijn alsvolgt
gevonden. De deelnemende bedrijven zijn verdeeld in een categorie met gunstige en
een met ongunstige kosten/opbrengsten-verhouding. Van de eerste categorie is nagegaan hoe daar de niveaus van perfectie waren, afhankelijk van de factoren B5 enBI 1.
Daarop zijn vervolgens de lijnen in figuur 7.13 gebaseerd. Omdat debedrijven diein de
andere categorie zitten (die met een ongunstige kosten/opbrengsten-verhouding) in
het algemeen van deze lijnen afwijken (meer dan ca. 10), wordt aangenomen dat deze
lijnen een redelijke indicatie geven van het gewenste niveau van perfectie.
De indicatie voor het gewenste niveau van perfectie wordt gevonden door factor B5 te
bepalen (zie definitie bijlage 3). Bij dezeB5 wordt het punt gezocht op delijndie door
de gekozen waarde Bil wordt aangeduid. Het gevonden getal op de verticale as geeft
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aan in welke orde van grootte het gewenste niveau van perfectie ligt. Hierbij moet
men denken aan een gebied dat ligt op ongeveer ca. 10van de gevonden waarde. Een
gevonden cijfer van 40 geeft dus aan dat het gewenste niveau van perfectie tussen 30
en 50 zal liggen.
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Figuur 7.13. Gewensteniveausvanperfectieindebesturingvandebeschikbaarheidvan onderhoudspotentieel(veld4)
Het cijfer voor het gewenste niveau van perfectie krijgt overigens pas praktische betekenis wanneer het wordt vergeleken met de diverse vormen van besturing op veld 4,
die in tabel 7.2 op blz. 138 zijn beschreven. Ook hier geldt de opmerking dat een bepaald niveau van perfectie op verschillende manieren tot stand kan komen. Enerzijds
kan in alle gevallen de besturing plaatsvinden op een niveau van perfectie 40, anderzijds kan in een gedeelte van de gevallen met een laag en in het resterende deel met
een hoog niveau van perfectie worden bestuurd. Of het ene of het andere juist is in
een bepaalde bedrijfssituatie, wordt in dit onderzoek niet verder besproken. Het niveau van perfectie is een richtlijn die dit onderzoek ons biedt; hoe de bestuurlijke activiteiten er in detail uitzien is voornamelijk afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden.
Het voorbeeldbedrijf heeft voor de factor B5 de waarde 20 (zie par. 5.3). Aan de factor Bil is de waarde 3 toegekend (het gaat om een voedingsmiddelenbedrijf). Uit figuur 7.13 leiden we af dat voor dit bedrijf het gewenste niveau van perfectie op 55
± 10 ligt. Het feitelijke niveau van perfectie is 50 (uit tabel 7.8 op blz. 144). Wat
betreft de afzonderlijke bestuurlijke activiteiten op dit veld, valt wel op dat het niveau
van perfectie in het vaststellen van reserve-onderdelen met 35 en het niveau van perfectie van de aanschaf van onderhoudsapparatuur met 32 aan de wat lage kant zitten.
Deze activiteiten gelden derhalve als aandachtsgebieden waar mogelijk nog iets aan
gedaan moet worden.
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Tot slot merken we op dat de in figuur 7.13 gegeven indicaties niet alsnormmogen
worden beschouwd, vanwege de beperkt houvast biedende kosten- en opbrengstencijfers (vgl.par. 3.1).

7.4. Condities voor de besturing van debeschikbaarheid van onderhoudspotentieel
Evenals bij de velden 5 en 6 (functioneren onderhoudspotentieel en werkstroombesturing) wordt nu in het kader van veld 4 kort ingegaan op de condities. In de enquêtelijst werden o.a.devolgendevragen overdecondities gesteld:
— beschikt uovereen materiaalbronnensysteem?;
— zijn erpersoneelsbehoefteplannen, opleidingsplannen en carrièreplannen?;
— wordt informatie vastgelegd m.b.t. functieverloop, opleiding, personeelsbezetting,
verloop enleeftijdsopbouw?;
— wordt informatie vastgelegd over het materiaalverbruik en hoe vaak worden overzichten verstrekt?;
— zijn erinvesterings-enkostenbudgetten?;
— wordt informatie vastgelegd over het gebruik van de onderhoudsapparatuur en
hoevaakworden hierover overzichten verstrekt?;
— iserregelmatig overlegenzojamet welke frequentie?
Voor gedetailleerde resultaten m.b.t. dezevragen wordt verwezennaardetussenverslagen [12]. Degrotelijn isdat bijhogereniveausvanperfectiemeerconditiesvoorkomen,
d.w.z. er wordt meer tijd en geldaandeconditiebesteed. Tabel7.9 geeft aanbijwelke niveaus van perfectie men zich bepaalde condities kan voorstellen. Dit overzicht
geeft geennorm indezinvan 'bij dit niveauvanperfectie horen diecondities'.
Wat betreft het bestuurlijk personeel tenslotte, dat bij de verzorging van de beschikbaarheidvanonderhoudspotentieel isbetrokken, kunnen wedenken aan:
— dechefs enbazen in de technische dienst enproduktie (zijhouden o.a. toezicht op
de onderdelenvoorziening, op het welzijn van het personeel. Zij zijn betrokken bij
o.a. het vaststellen van de opleidingsbehoefte en het verzorgen van de opleiding,
bij het aantrekken van personeel en bij het beoordelen en begeleiden van het personeel);
— de uitvoerenden zelf (zij zijn betrokken bij hun eigen ontwikkeling, geven adviezen m.b.t. gereedschapsvoorziening en werkruimten, zij verzorgen eenstukmaterialen-enreservedelenadministratie e.d.);
— functionarissen van speciale (vaak staf-)afdelingen (zij geven adviezen met betrekking tot de personeelsvoorziening, opleidingen, beoordeling, promotie enz. (personeelsafdeling). Zij kunnen betrokken zijn bij deonderdelenvoorziening, denk aan
research en controlevan onderdelen (afd. inkoop),decoderingvanonderdelen (bedrijfsbureau, afdeling inkoop),het bestellenendeopslagvanonderdelen (hetmagazijn)enz.).
Wat betreft het aantal mensen dat nodig is (het aantalmanjaren vandezemensengezamenlijk) omdezeactiviteiten te kunnen verrichten, kan alsglobale aanduidingworden gedacht aan 4,5 procent van het aantal uitvoerenden inhet onderhoud (B5). Dit
komt overeen met een manjaar op ongeveer 22 uitvoerenden inhet onderhoud.Overigens komen ook extreme waarden van 1 procent en 10procent indepraktijk voor.
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Tabel 7.9.Niveaus vanperfectie inde besturing vande beschikbaarheid van onderhoudspotentieel, met daarbij vaak voorkomende condities
Conditiesopveld4. Beschikbaarheidonderhoudspotentieel
niveau
van
perfectie

korteomschrijving van decondities
hulpmiddelen

informatie

O 15 somsmateriaalbonnen voor registratievanopleiding,
materiaalafgifte enverant- functieverloop enpersowoording
neelsbezetting

organisatie
informele contacten

15-30 vaakmateriaalbonnen

registratievanopleiding,
functieverloop,personeelsbezetting,verloopenverzuim;registratiemateriaalverbruik

informele contacten;ad hoc
besprekingvan onderhoudsgegevensenstoringen

30-50 materiaalbonnen;
personeelsbehoefteplan

registratievanopleiding,
functieverloop,personeelsbezetting,verloopenverzuim;registratiemateriaalverbruikperkarweien
maandelijkse totjaarlijkse
publikatieervan;investeringsbudgetten

wekelijks overlegvanleidingen
staf;maandelijkse bespreking
vanonderhoudsgegevensen
storingen

50 70 materiaalbonnen;
personeelsbehoefteplan,
opleidingsplan

registratievanopleiding,
functieverloop,beoordelingen,personeelsbezetting,
verloopenverzuim;registratievanmateriaalverbruik entwee-wekelijkse
tot maandelijkse publikatieervan;investeringsbudgettenenkostenbudgetten

dagelijks tot wekelijks overleg
van leiding en staf, wekelijks
ook met uitvoerenden;wekelijkse besprekingvan onderhoudsgegevensenstoringen

70- 100materiaalbonnen;
personeelsbehoefteplan,
opleidingsplanen
carrièreplan

registratievanopleiding,
functieverloop,beoordelingen,personeelsbezetting,
verloop,verzuim,leeftijdsopbouwenopleidingsactiviteiten;registratievan
materiaalverbruik enonderhoudsmachine-urenen
dagelijkse totwekelijkse
publikatie;investeringsbudgettenenkostenbudgetten

dagelijks overlegvanleidingen
staf,dagelijkstotwekelijksook
met uitvoerenden;dagelijkstot
wekelijks besprekingvanonderhoudsgegevensenstoringen

156

Hoofdstuk 8. De capaciteit van het
onderhoudspotentieel

8.1. Debesturingvandecapaciteit vanhet onderhoudspotentieel
Bij de bespreking van de bestuurlijke processen op veld 6 (onderhoudswerkstroom)
werd als eerste fase in het procesgenoemd deacceptatie vanopdrachten. Webeschreven dat alleen dàt werk wordt geaccepteerd om uitgevoerd te worden, 'dat valt binnen het kader van het totaal te realiseren werkaanbod, zoals dat in veld 3 isvastgelegd'. Dit houdt in dat in veld 3 — dat we in dit hoofdstuk bespreken — een beeld
moet worden gevormd van het totaal te realiseren werkaanbod. Ditgebeurt inrelatie
tot het beschikbaar te stellen onderhoudspotentieel, dat nodig isomdit werkaanbod
te kunnen realiseren.Vande anderekant werd inveld 5(functioneren onderhoudspotentieel) alsbegin van het beslissingsproces genoemd de acceptatie vangevraagde bijdragen. Alleen die bijdragen worden geleverd, 'die passen binnen het kader van de
soorten werk, dat in principe door het potentieel moet worden verricht'. In veld 4
(beschikbaarheid onderhoudspotentieel) werd als eerste fase in het beslissingsproces
genoemd de acceptatie van beschikbaar te stellen onderhoudspotentieel. Dàtpotentieel wordt beschikbaar gesteld 'dat past binnen het kader van totale beschikbaar te
stellen potentieel, zoalsdat inveld 3isvastgelegd'.
Wezien dat vanuit veld 3 beslissingen moeten worden genomen,diealsuitgangspunt
dienen bij de beslissingsprocessen op de velden 4, 5 en 6. Deze beslissingen treffen
enerzijds het teverrichten werk, namelijk
— het totaal terealiseren werkaanbod (veld 6),
enanderzijds het onderhoudspotentieel, namelijk
— het beschikbaar te stellen potentieel en debijdragen dievandat potentieel worden
verlangd (veld 4en5).
Men ziet dat de voor veld 3 gekozen aanduiding 'capaciteit onderhoudspotentieel' de
inhoud van dit veld slechts globaal weergeeft. Het zal duidelijk zijn,dat de bijdragen
van het potentieel dienen om het werkaanbod uiteindelijk terealiseren. Dit betekent
dat er een duidelijke wederzijdse afstemming moet zijn tussen het werk, dat moet
worden gedaan enhet potentieel dat daarvoorbeschikbaar isgesteld.
De essentie van de bestuurlijke activiteit in veld 3 is dan ook deze afstemming tot
stand brengen vanuit de globale onderhoudsbehoefte. Dit is in beeld gebracht in figuur8.1.
In meer gangbare termen spreken we bij dit proces overlange-termijnplanningm.b.t.
het onderhoud. Toch is deze benaming enigszins misleidend omdat er ook op korte
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wederzijds afstemmen
van werk en potentieel

uitspraken m.b.t.

onderhoudsbehoefte

- bet te realiseren werkaanbod (onderhoudsprognose)
- het beschikbaar te stellen
potentieel

Figuur8.1. Debestuurlijkeactiviteitinveld3
termijn wordt afgestemd. Denk bijvoorbeeld aan de zich plotseling voordoende vraag
of een gedeelte van het werk moet worden uitbesteed. Het resultaat van dit proces,
t.w. de beslissingen over het totaal te realiseren werkaanbod en het totaal beschikbaar
te stellen potentieel is aan te duiden als de onderhoudsstrategie, die men gaat volgen.
Hoe verloopt nu het beslissingsproces op veld 3, wanneer we het meer in detail gaan
bekijken? Figuur 8.2 geeft hiervan een beeld.
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Figuur8.2.Veld3:debesturingvan decapaciteitvanhetonderhoudspotentieel;
1:relatiemetveld2;zieuitlegin tekst
Allereerst de onderhoudsbehoefte. De onderhoudsbehoefte komt tot stand door vereisten vanuit het produktieproces vast te leggen en te vertalen in een onderhoudsbehoefte. Hierbij zijn zaken aan de orde als
de mate waarin storingen acceptabel zijn;
— de mate waarin men door extra investeringen onderhoud tracht te verminderen;
— de mate waarin men door sneller vervangen het onderhoud wil verminderen;
— de noodzaak tot periodieke revisies;
— de noodzaak tot regelmatige inspectie.
Het beslissingsproces dat, rekening houdend met dergelijke aspecten, een bepaalde beschikbaarheid van de produktie-apparatuur (of gebouwen) moet garanderen, bespreken we bij de behandeling van de velden 1 en 2 capaciteit(resp.beschikbaarheid produktiepotentieel). We zien daar hoe vanuit de noodzaak tot beschikbaarheid van produktie-apparatuur (op hetjuiste moment, geschikt voor het leveren van dejuiste kwalitatieve prestatie) een bepaalde onderhoudsbehoefte wordt bepaald (pijltje 1in figuur
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8.2). Deze onderhoudsbehoefte is daar zover gedetailleerd als nodig is om de vereiste
beschikbaarheid van de produktie-apparatuur te garanderen.
In veld 3 brengen we deze onderhoudsbehoefte in verband met het onderhoudspotentieel (dat beschikbaar is of nog beschikbaar moet komen). Daartoe wordt eerst deze
onderhoudsbehoefte nader gedetailleerd. Dit betekent dat vanuit de globale onderhoudsbehoefte permachineeenuitsplitsing wordt gemaakt naar bijvoorbeeld
— tijdsperiode, zodat het mogelijk is een capaciteitsberekening per periode (bijv. 1
week) te maken;
—vakgebied, zodat het mogelijk wordt een inzicht te krijgen inde hoeveelheid mechanisch, elektrotechnisch, hydraulisch werk enz.;
— kostensoort, zodat het op basis van o.a. manuurtarieven en materiaalprijzen mogelijk wordt een kostenoverzicht t.b.v. de budgettering te maken.
Op deze wijze ontstaat een meer gespecificeerde onderhoudsbehoefte. In de volgende
fase, het bepalen van de te verwachten onderhoudsactiviteiten, komt het onderhoudspotentieel in het vizier. Terwijl de gespecificeerde onderhoudsbehoefte een beeld
geeft van de wenselijkheden, moet een inventarisatie van de capaciteiten van de technische dienst de mogelijkheden aangeven. De inventarisatie van de mogelijkheden betreft bijvoorbeeld
— het aanwezige personeel met zijn kwaliteiten en ervaringen, alsmede de totale kosten aan dit personeel verbonden;
— de aanwezige materialen en reservedelen en de kosten van magazijn, rente enz.;
— de aanwezige werkruimten en de kosten ervan;
— de beschikbare gereedschappen en speciale bewerkingsmachines en de kosten ervan;
de beschikbaarheid van toeleveranciers met hun kennis en ervaring en met gegevens
over hun prijsstelling.
Op basis van deze inventarisatie ontstaat een confrontatie tussen mogelijkheden en
wenselijkheden, met de bedoeling te bepalen of alle wenselijkheden haalbaar zijn in
het licht van de aanwezige mogelijkheden. Misschien moeten de mogelijkheden worden verruimd en de vraag is dan of de financiële ruimte daarvoor voldoende is. Misschien moeten de wenselijkheden worden ingeperkt, en de vraag is dan welke wenselijkheden. We zien dat hier een moeilijk te beschrijven afstemmingsproces gaande is,
een afstemmingsproces dat in de regel plaatsvindt middels de periodieke budgetvaststelling. De nadruk op het budget wijst al in de richting van de grote rol, die de financiële mogelijkheden in dit spel spelen.
Een belangrijke vraag in dit afstemmingsproces is de vraag welke werkzaamheden in
welke mate moeten worden uitbesteed. Hier staan in het kader van de capaciteitsplanning van het onderhoudspotentieel twee vragen centraal [3]:
1. Wat kan worden uitbesteed? Belangrijk hierbij is, dat ernaar gestreefd wordt die
werkzaamheden uit te besteden, waarvan men een goed inzicht heeft in de kosten.
Het uitbesteden is te beschouwen als een proces van beheersen van de verhouding interne/externe activiteiten, waarvan het nuttig kan zijn ze uit te besteden. Dit proces
doet dus een beroep op de mogelijkheid de werkzaamheden te rubriceren teneinde ze
in gelijksoortige categorieën te krijgen en te kwantificeren.
2. Tot welk niveau kan worden uitbesteed? Bij deze vraag dienen de voor- en nadelen
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voor het uitbesteden te worden overwogen.Alsvoordelen kunnen worden genoemd.
a. investeringen en personeel kunnen worden gericht op andere activiteiten, die een
groterrendement opleveren;
b.er kan gebruik worden gemaakt vandekennisendeuitrustingvananderen ter confrontatie met de eigen resultaten opdit gebied (voorkomen bedrijfsblindheid);
c. fluctuaties inde werkhoeveelheid kunnen beter worden opgevangen;
d.het eigenbedrijf wordt minder gecompliceerd;
e. vastekosten worden omgezet invariabele kosten.
Daartegenover staan denadelen:
a. deafhankelijkheid vanandere ondernemingen;
b.de prijsstelling kan aanleiding geven tot problemen, indien de toeleverancier op
korte termijn zeerhogeprijzen vraagt;
c. er kunnen communicatieproblemen ontstaan bij het overdragen van de opdracht,
de specifieke informatie over de machine, informatie m.b.t. de omstandigheden
enz.;
d.het voordeel van de herhaling of het leereffect dreigt nogaleensindeverdrukking
te komen.
De draad weer opnemend, zien we dat we in het afstemmingsproces van veld 3 wat
verderzijn gekomen.Watisergebeurd?
1.dewenselijkheden (deonderhoudsbehoefte) zijn verdergedetailleerd en
2.gebracht in het licht van de mogelijkheden. Hierbij zijn deeigenmogelijkheden en
demogelijkheden vanderden (het uitbesteden) beschouwd.
Opgrond vanm.n.definanciële mogelijkheden kan nu wordenbezien of:
- dewenselijkheden volledigkunnen wordengehonoreerd, of
- dewenselijkheden moeten worden beperkt,of
- de wenselijkheden geheel of gedeeltelijk kunnen worden gehonoreerd met uitbreidingvanhet bestaande potentieel.
Aldus ontstaat een beeld van de wenselijkheden, die haalbaar zijn enwekunnen dan
spreken van het moment waarop deverwachteonderhoudsactiviteiten bepaald zijn.
Daarna volgt een fase in het beslissingsproces, waarin in het lichtvande wenselijkhedenhet benodigdepotentieel naderwordt vastgelegd.Terwijl indevoorgaande fase de
nadruk lag op het specificeren van de wenselijkheden in het licht vandemogelijkheden, ligt in deze fase de nadruk op het aangeven van de mogelijkheden in het licht
van de wenselijkheden. Van de verschillende soorten potentieel, t.w.personeel,materialenen reservedelen, werkruimten engereedschappen wordt opdeeerstetwee nader
ingegaan.

Bepalen van dematerialen-en reservedelenbehoefte
Het in voorraad houden van materialen en reservedelen heeft tot consequentie dat
menkosten maakt. Dezekosten liggenindesfeervan
— vermogenskosten vanwegehet investeren inmaterialen enreservedelen;
- magazijnkosten: kostenvanmagazijnruimte en magazijninventaris;
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- behandelingskosten: kosten van transport, administratie, codering, uitgifte, enz.
Det e maken kosten moeten worden goedgemaakt door hogere opbrengsten. Of men
hierin slaagt hangt af van twee factoren:
a. de frequentie waarmee materialen en reservedelen nodig zijn;
b. de gewonnen netto produktie-opbrengst wegens vermeden stilstanden, dankzij de
aanwezigheid van materialen en onderdelen.
Beide factoren zijn in de praktijk moeilijk te schatten. De kans dat onderdelen nodig
zijn, is afhankelijk van veel uiteenlopende factoren. Wanneer deze factoren veranderen
in de loop van de tijd, verandert de onderdelenbehoefte. Dit is een reden om de lijst
met materialen en reservedelen regelmatig te controleren en materialen en reservedelen af te voeren, resp. nieuw op te nemen. Ook het vermeden produktieverlies is sterk
afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Denk hierbij aan de aanwezigheid van
overcapaciteit (vaak moeilijk voorspelbaar), de mogelijkheden om uit te wijken met
de produktie, enzovoorts.
Bij het vaststellen van de benodigde hoeveelheid materialen en reservedelen die op
voorraad worden gehouden, moeten een aantal vragen worden beantwoord, t.w. [24]:
1.Welke zijn de verwachte onderhoudsactiviteiten (preventief en correctief onderhoud) en wat is de verwachte materialen- en reservedelenbehoefte per machine die
daarmee samenhangt?;
2. Welke uitwijkmogelijkheden zijn er voor de gebruikers van de apparatuur? Bijvoorbeeld in de vorm van buffervoorraden, het tijdelijk omschakelen op andere Produkten en/of andere fabricagemethoden, waarbij de defecte apparatuur niet nodig is;
3. Wat is de reparatieprocedure? Welke handelingen zijn nodig om de machine weer
naar behoren te laten functioneren; kunnen de handelingen onmiddellijk plaatsvinden of zijn er wachttijden; hoelang duurt het repareren?;
4. Zijn er neveneffecten, bijvoorbeeld met betrekking tot veiligheid, milieu of kwaliteit, die van invloed kunnen zijn?;
5. Zijn er noodoplossingen mogelijk, bijvoorbeeld het bekorten van de levertijd of
het overbruggen van de levertijd door een noodreparatie?
Op deze wijze ontstaat een beeld van de gewenste beschikbaarheid van materialen en
reservedelen naar soort (welke onderdelen?) en naar hoeveelheid. Naar aanleiding hiervan kan een budget voor de materiaalkosten over een bepaalde periode worden vastgesteld (uitgesplitst naar diverse produktie-units).

Bepalen vande soort en omvang vanhet personeelsbestand
Terwijl in de voorgaande fase van het beslissingsproces een globale aanduiding is verkregen m.b.t. de hoeveelheid uit te besteden werk in relatie tot de eigen capaciteit van
de technische dienst, kan in deze fase nader worden bepaald hoeveel personeel van
welke kwaliteit nodig is. Dit moet leiden tot:
a. uitgangspunten m.b.t. de hoeveelheid en kwaliteit van personeel dat van derden kan
worden aangetrokken;
b. uitgangspunten m.b.t. de aanpassingen in het personeelsbestand, die in de technische dienst nodig zijn, zowel kwalitatief als kwantitatief.
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Hierbij dient rekening te worden gehouden met verschillende factoren zoals [3]:
1.verandering in de produktie-apparatuur. In de toekomst kan meer en verfijnder
stuur- en regelapparatuur worden verwacht, met meer afhankelijkheid van de mechanische, hydraulische, chemische en elektronische onderdelen t.o.v. elkaar;
2. verandering in de onderhoudbaarheid van apparatuur. Steeds meer zal reeds in de
ontwerpfase van de machine aandacht worden besteed aan het onderhoud. Dit kan
wijzigingen brengen in het onderhoudswerk bijvoorbeeld intensiever gebruik van
wisseldelen;
3. verbetering van de hulpmiddelen voor de technische dienst. Denk aan verbeterde
gereedschappen, aan toenemende instrumentatie op het gebied van inspecties enz.;
4. verandering in basisopleidingvan het personeel.Eenvraag hierbij ishoe de eigen bedrijfsopleiding hierop kan aansluiten;
5. het veranderen van de taakinhoud van het onderhoudspersoneel. Denk aan taakverruiming, werkoverleg, decentralisatie van het onderhoud, het combineren van operator- en onderhoudswerkzaamheden, participatie enz.
Om een beeld te krijgen van het gewenste onderhoudspersoneel moet derhalve aan
twee factoren aandacht worden besteed:
a. Welke zijn de eisen die —rekening houdend met bovengenoemde factoren — aan het
personeel moeten worden gesteld? Enerzijds betreft dit het opleidingsniveau en ervaring, anderzijds betreft dit persoonlijke eigenschappen als verantwoordelijkheidsgevoel, vermogen tot samenwerken, vermogen tot diagnose stellen e.d. Dit geldt
overigens ook voor het personeel van derden. Deze eisen vormen dan mede een basisvoor de keuze van toeleveranciers;
b. Hoeveel personeel in welke vaktechnische gebieden is er nodig. Dit vraagt om een
nauwkeurige capaciteitsberekening waarin rekening wordt gehouden met:
—ziekte;
— verlof en feestdagen;
— tijd die benodigd isvoor persoonlijke verzorging en rust;
— wachtijden tijdens het werk;
—administratief werk, enz.
Kortom, er is een inzicht nodig in de tijd die beschikbaar is voor direct produktieve
werkzaamheden als percentage van de totaal beschikbare uren. Op basis van een bruto/netto-berekening ontstaat een inzicht in de personeelsbehoefte.
Voor het bepalen van noodzakelijke werkruimten en gereedschappen gelden globaal
dezelfde opmerkingen, die bij de behandeling van materialen en personeel zijn gemaakt en we gaan er dan ook niet verder op in.
Na deze fase van het bepalen van soort en omvang van het benodigde onderhoudspotentieel volgt nog een laatste fase, waarin de afstemming, die tussen onderhoudsbehoefte (wenselijkheden) en potentieel (mogelijkheden) isverkregen, wordt vastgelegd
in de onderhoudsstrategie. De onderhoudsstrategie isdus het resultaat van een afstemmingsproces en bestaat uit beslissingen over het te realiseren werkaanbod ( de onderhoudsprognose) en het beschikbaar te stellen potentieel. De onderhoudsstrategie kunnen we dan ook omschrijven als:
—het geheel van beslissingen over enerzijds het in de toekomst te realiseren onderhoud en anderzijds het onderhoudspotentieel dat daartoe ter beschikking zal worden gesteld.
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Deze beslissingen zijn niet bijzonder gedetailleerd, immers het werkaanbod wordt in
veld 6 (onderhoudswerkstroom) nader bepaald, terwijl het potentieel in veld 4 (beschikbaarheid onderhoudspotentieel) nader wordt bepaald. Wel moeten deze uitspraken zover gaan dat in veld 6 (onderhoudswerkstroom) de soort en hoeveelheid van het
onderhoudspotentieel niet meer ter discussie staan. Evenzo moet in veld 4 en 5 (beschikbaarheid en functioneren onderhoudspotentieel) het te realiseren werkaanbod
niet meer ter discussie staan.
Meestal zijn de uitspraken, die in een onderhoudstrategie zijn opgenomen, vertaald
naar concrete uitgangspunten in de vorm van budgetten. In een budget kunnen bijvoorbeeld opgenomen zijn:
— personeelsbezetting;
— urenbesteding naar soort activiteiten van de uitvoerende diensten;
— totale loonkosten;
— materiaalomzet;
— totale materiaalkosten;
— uren van derden;
totale kosten van uitbesteden;
— levertijd van de verrichte diensten (servicegraad);
— investeringen in gebouwen en gereedschappen;
— energie-en huisvestingskosten.
Daarbij kunnen bij grotere bedrijven de verschillende kostenposten zijn gerangschikt
naar de verschillende produktie-afdelingen. Aan de verschillende posten ziet men dat
in een budget met name de financiële kant van het onderhoud aandacht krijgt, hoewel
de kostenbeheersing niet als enige uitgangspunt mag dienen bij de opstelling van budgetten.
Zoals mede uit het voorgaande blijkt, zijn de belangrijkste bestuurlijke activiteiten op
veld 3 in de praktijk:
— het bepalen van de te verwachten onderhoudsactiviteiten;
— het bepalen van de omvang van de voorraad materialen en reservedelen;
— het aanpassen van de onderhoudscapaciteit (anders dan materialen en onderdelen)
naar aanleidingvan wijzigingen in het te realiseren werkaanbod.
De verschillende wijzen waarop deze activiteiten kunnen worden uitgevoerd, geven —
wanneer ze worden gerangschikt naar opklimmend niveau van perfectie — het beeld
dat in tabel 8.1 is weergegeven.
Tabel 8.1. Vormen van besturing m.b.t. de capaciteit van onderhoudspotentieel naar
toenemend niveau van perfectie
niveau
van
perfectie
0—20

korte aanduiding van dewijzewaaropdebestuurlijkeactiviteitwordtverricht

De onderhoudscapaciteit wordt aangepast als de ontwikkeling in de werkvoorraad en/
of plotselinge moeilijkheden daartoe aanleiding geven; de omvang van de voorraad
reservedelen en materialen wordt bepaald uit ervaring of op adviesvan de leveranciers
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20—40

De onderhoudscapaciteit wordt aangepast n.a.v. de ontwikkeling inde werkvoorraad
en voorgenomen wijzigingen in de onderhoudswerkzaamheden; opkorte termijn aanpassing doordat bazen en uitvoerenden aangeven welk preventief onderhoud nodigis;
omvang van voorraad wordt bepaald opbasis van verbruiksgegevens, deels ookuitervaring; bij aanschaf van produktie-apparatuur wordt soms rekening gehouden met consequenties van de onderhoudscapaciteit

40-60

De onderhoudscapaciteit wordt aangepast n.a.v. voorgenomen wijzigingen en inzicht
in toekomstige wijzigingen in het onderhoudswerk; regelmatig worden inspecties gehouden, waardoor op korte termijn aanpassingen indecapaciteit mogelijk zijn;deomvang vandevoorraad wordt bepaald door verbruiksgegevens uithetverleden; bijaanschaf van produktie-apparatuur wordt vaak soort enhoeveelheid onderhoud geschat
endegevolgen daarvan voor deonderhoudscapaciteit nagegaan

60—80

De onderhoudscapaciteit wordt regelmatig aangepast n.a.v. voorgenomen wijzigingen
en schattingen van toekomstige wijzigingen in onderhoudswerk; eengedeelte van de
capaciteit wordt vastgelegd door eenhoeveelheid onderhoud, vastgesteld uit ervaring;
de omvang van de voorraad bepaald door verbruiksgegevens enkosten vanvoorraadtekort; bij aanschaf van produktie-apparatuur wordt soort enhoeveelheid onderhoud
geschat ende gevolgen daarvan voor de onderhoudscapaciteit nagegaan

80 100 De onderhoudscapaciteit wordt aangepast op basis van onderhoudsplannen; een gedeelte van de onderhoudscapaciteit wordt vastgelegd door eenhoeveelheid periodiek
onderhoud, dieisbepaald opbasis vanregistratie enanalyse van storingen, uitvale.d.;
de omvang van devoorraad wordt bepaald door analyse van kosten van voorraadtekort
en gemiddelde levensduur van onderdelen; bij aanschaf van produktie-apparatuur
wordt in eenvroeg stadium (vaak bijhet ontwerp) rekening gehouden metde consequenties voor de onderhoudscapaciteit

8.2. Bepaling van het niveau van perfectie in de besturing van de capaciteit van onderhoudspotentieel
Voor de bepaling van het niveau van perfectie op veld 3 (capaciteit onderhoudspotentieel) zijn een aantal vragen geformuleerd m.b.t. bestuurlijke activiteiten op dit veld.
De bestuurlijke activiteiten waar het om gaat zijn enerzijds gericht op het bepalen van
de verwachte onderhoudsactiviteiten* en anderzijds op de bepaling van de soort en
omvang van het benodigde onderhoudspotentieel. We herinneren eraan, dat de bepaling van de verwachte onderhoudsactiviteiten geschiedt vanuit de gestelde onderhoudsbehoefte in het licht van het beschikbare of beschikbaar te stellen onderhoudspotentieel. Devragen die zijn gesteld hebben betrekking op:
- de bepaling van de hoeveelheid preventief onderhoud;
—de aanschaf van produktie-apparatuur (de consequenties ervan voor het onderhoudspotentieel).
Beide punten hebben betrekking op het bepalen van de te verwachten onderhoudsactiviteiten. Wat betreft de bepaling van de soort en de omvang van het benodigde onderhoudspotentieel, zijn vragen gesteld over;
* Ziehetschemavanveld3infiguur 8.2(blz.158).
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de bepaling van het voorraadniveau van reservedelen en materialen;
- de aanpassing van de onderhoudscapaciteit (personeel, werkruimten enz.).
Voor het invullen van de vragen wijzen we nog op bijlage 2, waarin enige uitgangspunten bij het invullen van de vragen worden vermeld.
In tabel 8.2 isdeeerste vraagopgnomen. Dezehandelt overhet aanpassen van de onderhoudscapaciteit aan gewijzigde omstandigheden.
Tabel 8.2. Bepaling van het niveau van perfectie in de capaciteitsbepaling van het
onderhoudspotentieel (met invulvoorbeeld)
Vraag16 (enquêtevraag T-31)
niveau van
perfectie

Door gewijzigde omstandigheden, alsaanschaf vannieuwe produktieapparatuur, uitbreiding vandeproduktiecapaciteit, verbetering in de
onderhoudsuitvoering, enz., kan het gewenst zijn de onderhoudscapaciteit (=apparatuur,gereedschappen, personeel enz. nodig
voorhet verrichten vande taken) aantepassen.
Hoe vindt de aanpassingvande onderhoudscapaciteit plaats?

bijdrageaan
het niveau

per

van

antwoord

perfectie

N.B.Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
De onderhoudscapaciteit wordt aangepast:

>

0

ja
nee

>
->

10

ja
nee

->

a. alsmoeilijkheden daartoe aanleiding geven

•
O

ja
nee

b. alsde ontwikkeling van de werkvoorraad
daartoe aanleiding geeft

O
O

c. wanneer voorgenomen wijzigingen in de
onderhoudswerkzaamheden bekend zijn

o
o

d. opbasisvan schattingen vanverwachte toekomstige wijzigingen in de onderhoudswerkzaamheden

O

e. opbasisvan onderhoudsplannen vanuit
de toekomstige onderhoudsbehoefte uit
het produktieproces
niveau vanperfectie in de capaciteitsbepaling

ja

0

20

50

50

nee

O ja
O nee

75

50

Evenals bij alle andere vragen zijn de niveaus van perfectie per antwoord gevonden
door vergelijking met de algemene schaal voor de niveaus van perfectie uit tabel 2.1.
Het voorbeeldbedrijf reageert met de capaciteitsaanpassingen op verwachte wijzigingen in het onderhoudswerk zoals de uitbreiding van de fabriek, vervangingvan machines, wijziging van het produktieprogramma. Men tracht in een vroeg stadium geprepareerd te zijn op de veranderingen in het werkaanbod.
Om een nader inzicht te krijgen in de bepaling van de verwachte onderhoudsactiviteiten zijn de vragen 17 en 18 opgenomen. Vraag 17 in tabel 8.3 handelt over de vaststellingvan het preventieve onderhoud.
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Tabel 8.3. Bepaling van het niveau van perfectie in de vaststelling van de hoeveelheid
preventief onderhoud [met invulvoorbeeld)
Vraag17 (enquêtevraag T-27)
Het voorkomen van teveel storingen, ongevallenen produktieuitval vergtbepaalde werkzaamheden, welke naarhunaard
preventief en dusplanbaar zijn.
Als gevolg waarvan vindt bijuditpreventief onderhoud plaats?

niveau van
perfectie
per
antwoord

bijdrageaan
hetniveau
van
perfectie

Elke aangegeven mogelijkheid geldt inderegelvoor een gedeelte
van ditpreventief onderhoud. Kunt uditgedeelte telkens aangeven(naarschatting in procenten van detotaalbestede tijd van
de uitvoerenden voorditpreventief onderhoud)?
Het preventief onderhoud vindt plaats alsgevolgvan:
a. hetgeen door bazen enuitvoerenden als noodzakelijk
wordt aangegeven

_25%

van 30

= 8

b. hetgeen bij systematische inspecties wordt gevonden
(inspectielijsten)

30%

van 65

= 20

c. preventief-onderhoudschema's, dietotstand gekomen
zijn opbasisvan inzicht enervaring

30%

van 65

= 20

_%

van 80

=

d. preventief-onderhoudsschema's, die doorde
leverancier worden verstrekt
e. preventief-onderhoudsschema's, diezijn ontstaan
ten gevolge van wettelijke voorschriften enveiligheidseisen

5%

van 100

f. preventief-onderhoudsschema's, dietotstand zijn
gekomen opbasisvan registratie enanalyse van
storingen,uitvale.d.

10%

van 100

10

100%
niveau vanperfectie indevaststelling vande hoeveelheid
preventief onderhoud

63

Het voorbeeldbedrijf dat 70 procent van het totale onderhoud preventief uitvoert,
geeft de volgende onderverdeling: 15 procent van dit preventieve onderhoud (dus
10,5 procent van het totale onderhoud) isperiodiek onderhoud, dat op schema wordt
uitgevoerd (de antwoorden e e n / i n tabel 8.3) en 30procent(21 procentvanhet totale
onderhoud) is inspectief onderhoud, dat op basis van systematische inspectie wordt
uitgevoerd (antwoord b). Eenzelfde percentage isperiodiek onderhoud dat op basis
van schema's wordt uitgevoerd, die op ervaring zijn vastgesteld (antwoord c). Ook kan
de noodzaak tot het preventieve onderhoud door bazen en uitvoerenden worden aangegeven (antwoord a).
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Al dit resterende onderhoud wordt in de weekplanning opgenomen en niet zonder
meerstrak opschema uitgevoerd.
In tabel 8.4 wordt gevraagd in hoeverre bijdeaanschafvanproduktie-apparatuur met
het onderhoud (en hier met name de capaciteit van het onderhoudspotentieel) rekening wordt gehouden. Immersbij aanschaf vanproduktie-apparatuur wordt inbelangrijke mate het (later) noodzakelijke onderhoudspotentieel vastgelegd (denk aan de
aanschaf van een machine met veel elektronische besturingsapparatuur, diehet nodig
kanmaken een extra monteur aan te trekken opelektrotechnisch gebied).
Tabel8.4.Bepaling vanhet niveau vanperfectieindeaanschafvanproduktie-apparatuur(metinvulvoorbeeld)
Vraag18(enquêtevraagP-10)
Wordtbijhet overwegenvandeaanschaj "vanproduktie-apparatuur
rekeninggehoudenmet het te verwachtenonderhoud vandeze
apparatuur(meestal,vaakof soms)?

niveau van
perfectie
per
antwoord

bijdrageaan
hetniveau
van
perfectie

van 30

30

N.B. Meerdere antwoorden zijn mogelijk
a. aan dehand van de aanwezige
kennis en ervaring wordt een
schatting opgesteld van het te
verwachten onderhoud en de te
verwachten stilstand

•

b. in overlegmet deleverancier wordt
een schatting gemaakt vanhet te
verwachten onderhoud

O meestal

e. vantevoren wordt rekening gehouden met de consequenties van de
aanschaf inverband met wijzigingen
in de aard en omvangvan de
onderhoudswerkzaamheden
d. vantevoren worden de consequenties
voor devoorraad reserve-onderdelen
en materialen onderzocht
e. naast een schattingvanhet te verwachten onderhoud wordt een
schatting gemaakt van de te verwachten storingen en het daarmee
gepaard gaande produktieverlies
ƒ vanuit het bedrijf wordt in een
vroegstadium geadviseerd en
overlegd over het ontwerp van de
apparatuur, met het oog op besparingin te verwachten onderhoud en stilstand

meestal

O vaak
O soms

o
o
o
•

o
•

o
o
o
o
o
o
o
o

vaak
soms
meestal
vaak
soms

••

+
+

•*•

+

->
••

>
>

100%

50%
10%

100%

50%
10%
100%

50%
10%

*
->

50%
10%

meestal
vaak
soms

->
*
->

100%

meestal
vaak
soms

*
>

100%

+

niveauvanperfectie indeaanschafvanproduktie-apparatuur

van 20

10

van 15

15

100%

meestal
vaak
soms

•>•

van 20

50%
10%

50%
10%

van 25

van 35

55
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De antwoordmogelijkheden zijn bij vraag 18 beperkt tot de antwoorden meestal, vaak
of soms. Bijmeestal kan men denken aan meer dan 70 procent van de produktie-apparatuur ( met de basis geïnvesteerd bedrag op nieuwwaarde), bij vaak aan 30 procent
tot 70 procent en bij soms aan minder dan 30 procent van de produktie-apparatuur.
Bij een antwoord meestal wordt vervolgens 100 procent, bij vaak 50 procent en bij
soms 10 procent van het niveau van perfectie per antwoord overgenomen.
De invulling voor het voorbeeldbedrijf laat zien dat men bij aanschaf duidelijk rekening houdt met het onderhoudsaspect, met name is er aandacht voor de voorraden
(standaardisatie e.d.). Men is nog niet toe aan het systematisch inschatten van produktieverlies, laat staan aan het voorkomen van onderhoud en storingen via het ontwerp
van het produktie-apparaat.
Als laatste bestuurlijke activiteit op dit veld komt aan de orde de bepaling van het
voorraadniveau van reservedelen en materialen. Dezelfde bestuurlijke activiteit zijn we
ook bij veld 4 (beschikbaarheid onderhoudspotentieel) tegengekomen. Dit houdt in
dat de bepaling van het voorraadniveau twee bedoelingen heeft:
— enerzijds het afstemmen van de hoeveelheid materialen en reservedelen op de onderhoudsbehoefte (veld 3). Het voorraadniveau dient zo te zijn, dat de kosten van
het in voorraad houden opwegen tegen de kosten tengevolge van het ontbreken van
voorraden (zie par. 8.1);
— anderzijds het aangeven van die voorraadniveaus waarbij aan de in veld 3 bepaalde
onderhoudsbehoefte ook inderdaad tegemoet gekomen wordt (veld 4) Hier gelden overwegingen als het afnamepatroon, de levertijd van een bestelling en de betrouwbaarheid van leveren door de leverancier.
Voor de bepaling van de niveaus van perfectie in de vaststelling van voorraadniveaus
van reservedelen en materialen verwijzen we naar de tabellen 7.2 en 7.3 (blz. 138,
resp. 139).
Op basis van de aldus gevonden niveausvan perfectie van de afzonderlijke bestuurlijke
activiteiten kan nu worden overgegaan naar de berekening van het niveau van perfectie in de besturing van de capaciteit van onderhoudspotentieel (veld 3). De afzonderlijke activiteiten zijn in onderling verband gebracht in figuur 8.3*.
onderhoudsbehoefte

verwachte
onderhoudsactiviteiten

~o

o
- capaciteitsbepaling
- vaststelling van de
hoeveelheid preventief onderhoud
- aanschaf van
produktie-apparatuur

Figuur8.3. Deactiviteiten inveld3
* Vergelijkfiguur8.2 opblz.158.
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- beschikbaar te
stellen onderhoudspotentieel
- te realiseren
werkaanbod (onderhoudsprognose)

-o
- capaciteitsbepaling
- vaststellen van de
reservedelen- en
materialenbehoefte

Het gaat erom een verdeelsleutel op te stellen voor de bijdragen van deze afzonderlijke
activiteiten aan het totale niveau van perfectie op veld 3 (capaciteit onderhoudspotentieel).
In de eerste fase van het beslissingsproces, die resulteert in een beeld van de verwachte
onderhoudsactiviteiten, gaat het erom dat de consequenties van het te verwachten onderhoud voor het onderhoudspotentieel worden overwogen. Enerzijds speelt dit bij
vaststelling van de hoeveelheid preventief onderhoud, anderzijds bij de aanschaf van
produktie-apparatuur. Aan beide activiteiten werd een gelijk gewicht toegekend namelijk 2/i i . Andere overwegingen dan de hoeveelheid preventief onderhoud of de aan
te schaffen produktie-apparatuur, komen aan bod in de activiteit die is aangeduid met
capaciteitsplanning. Dit zijn overwegingen als: hoeveel moet worden uitbesteed; welke
nieuwe onderhoudstechnieken worden toegepast; treden structurele veranderingen in
het personeelsaanbod op, enz. Daarnaast wordt in de capaciteitsplanning ook ingegaan
op de vraag welk en hoeveel potentieel (personeel, onderhoudsapparatuur, werkruimten) er daadwerkelijk moet komen. Dit speelt in de tweede fase van het beslissingsproces. De capaciteitsplanning speelt in beide fasen een belangrijke rol en krijgt derhalve
de weegfactor 4/i i . Tot slot is er in de tweede fase de bepaling van de materialen- en
reservedelenbehoefte, waaraan de weegfactor 3 /i ! istoegekend, verdeeld over materialen 2/i i en reservedelen >/ii (zie ter vergelijking par. 7.2).
Het relatief zware gewicht voor de bepaling van de onderdelenbehoefte is te verklaren
uit het feit dat het ontbreken van materialen of onderdelen rechtstreeks leidt tot:
a. kosten door stilstand van het onderhoudswerk en daardoor ook vaak door produktiestilstand;
b. extra kosten voor het alsnog verkrijgen van de materialen of onderdelen.
Onjuiste apparatuur en personeel of gebrek aan apparatuur en personeel leiden meer
indirect tot kosten, enerzijds door een lagere kwaliteit van het onderhoud, anderzijds
door deextra kosten van op korte termijn ingehuurd personeel. De keuze van de weegfactoren is weer deels subjectief.
Tabel 8.5. Bepaling van het niveau van perfectie in de besturing vande capaciteit van
het onderhoudspotentieel (veld 3) met invulvoorbeeld
Niveau van perfectie in de capaciteitsplanning
(zie tabel 8.2 op blz. 165)

[5Ö|X%

= 18

Niveau van perfectie in de vaststelling van dehoeveelheid preventief
onderhoud (zie tabel 8.3 opblz.166)

ÜÜxVu

= 11

Niveau van perfectie in de aanschaf van produktie-apparatuur
(zie tabel 8.4 op blz.167)

dHx2/„

= 10

Niveau van perfectie in het vaststellen van het voorraadniveau van
reservedelen (zie tabel 7.2 op blz.138)

HHx Vu

= 3

Niveau van perfectie inhet vaststellen vanhet voorraadniveau van
materialen (zie tabel 7.3 op blz.139)

[48]X */i, = 9

niveau vanperfectie in de besturing vande capaciteit van het
onderhoudspotentieel

51
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In tabel 8.5 is weergegeven hoe op basis van de genoemde weegfactoren het niveau
van perfectie in de besturing van de capaciteit van het onderhoudspotentieel wordt
berekend.

8.3. De besturing van de capaciteit van het onderhoudspotentieel bij de onderzochte
bedrijven
De bestuurlijke activiteiten in veld 3 moeten leiden tot inzichten in enerzijds het totaal beschikbaar te stellen onderhoudspotentieel en anderzijds het totaal te realiseren
werkaanbod (onderhoudsprognose). Aldus vormt dit gedeelte van de besturing van het
onderhoud de uitgangspunten voor de onderhoudsuitvoering dievia de velden 4 t/m 6
daadwerkelijk gestalte krijgt. In belangrijke mate wordt hier dan ook het onderhoudsbeleid gevormd, waarop in hoofdstuk 4 nader is ingegaan.
In figuur 8.4 is de frequentieverdeling van de niveausvan perfectie gegeven op veld 3
(capaciteit onderhoudspotentieel).
aantal 40
bedrijven

N = 149
gemiddelde =49

30

20
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10
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30
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80

90 100

niveau van perfectieinde besturing
van de capaciteit van hetonderhoudspotentieel

Figuur 8,4.Niveaus van perfectiein de besturingvan decapaciteit van het onderhoudspotentieel
(veld3)
In de frequentieverdeling komen zeer hoge en zeer lage niveaus van perfectie weinig
voor terwijl de middengroepen min of meer gelijk vertegenwoordigd zijn. Daarmee
lijkt deze verdeling op die van veld 4 (beschikbaarheid onderhoudspotentieel, figuur
7.5opblz.l41).
Alvorens op de niveaus van perfectie van veld 3 in te gaan, behandelen we eerst de afzonderlijke activiteiten op dit veld:
— de capaciteitsbepaling van het onderhoudspotentieel;
— de bepaling van de hoeveelheid preventief onderhoud;
- de aanschaf van produktie-apparatuur;
- het vaststellen van voorraadniveaus.
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Capaciteitsbepaling
De frequentieverdeling van de niveaus van perfectie in de capaciteitsbepaling isgegevenin figuur 8.5.
aantal
bedrijven

40

N= 149
gemiddelde = 151
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Figuur8.5.Niveausvanperfectieindecapaciteitsbepalingvanhetonderhoudspotentieel
De ontwikkeling van lage naar hoge niveaus van perfectie geeft het volgendebeeld te
zien*:
1.In deeerstefase (perfectie 0-10) neemt meneenafwachtende houdingaan.Deonderhoudscapaciteit wordt aangepast indien ontwikkelingen in de werkvoorraad of
eventuelemoeilijkheden door capaciteitsgebrek daartoe aanleidinggeven;
2.In de tweede fase (perfectie 20-40) gaatmenwatverdervooruit kijken. Deonderhoudscapaciteit wordt aangepast indien voorgenomen wijzigingen in de onderhoudswerkzaamheden bekend zijn,bijvoorbeeld deaanschafvaneennieuwemachine,eentoenamevan dehoeveelheid preventief onderhoud e.d.;
3.Hogere niveaus vanperfectie(50tot 70)kenmerken zichdoordat deonderhoudscapaciteit wordt aangepast op basisvanschattingenvanverwachtetoekomstige wijzigingen in de onderhoudswerkzaamheden. Hierwordt nogmeervooruitgekeken dan
in de voorgaande fase. Daarnaast blijft men reageren op de ontwikkeling van de
werkvoorraad;
4. Delaatste fase (perfectie 70 tot 100) kenmerkt zich door dehanteringvanonderhoudsplannen dievanuit deproduktie zijn vastgesteld.
Uit de frequentieverdeling blijkt dat velebedrijven indezelaatste faseverkeren.Niettemin is er een niet te verwaarlozen deel dat alleen reageert opontwikkelingen inde
werkvoorraad, endaarmeevaakvoorverrassingenkankomente staan.
In het algemeen blijken hogere niveausvanperfectie indecapaciteitsbepaling voorte
komenbij:
* Vergelijk tabel8.2opblz.165.Infase1 treft mendeantwoordenaenbaan; infase2antwoord
c.Infase3vindtmenantwoorddeninfase4antwoorde.
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a. bedrijven met grotere technische diensten en
b. bedrijven waardeconsequentiesvan het nalaten van onderhoud groter zijn (zie definitie bijlage 3) of anders gezegd bij bedrijven die onderhoudsgevoeliger zijn.

Bepaling van de hoeveelheid preventief onderhoud
Wat betreft de bepaling van de verwachte onderhoudsactiviteiten zijn in de vorige paragraaf twee vragen gesteld en wel over de bepaling van de hoeveelheid preventief onderhoud en over de aanschaf van produktie-apparatuur. In figuur 8.6 is de frequentieverdeling van de niveaus van perfectie in de bepaling van de hoeveelheid preventief onderhoud gegeven.
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Figuur8.6.Niveausvanperfectieindebepalingvandehoeveelheidpreventiefonderhoud
Opvallend is in deze frequentieverdeling de piek in de categorie 60 tot 69. Daarnaast
komen lage niveaus van perfectie weinig voor. Het laatste heeft overigens ook te maken met de aard van de vraagstelling, waarbij antwoorden onder een niveau van perfectie van 30 alleen op eigen initiatief worden gegeven.
De ontwikkeling ishier in het algemeen als volgt*:
Vergelijk tabel 8.3 opblz.166. In fase 2 komt antwoord a veelvoor;in deze fase 2vindt men
ook de antwoorden b en c. Antwoord c correspondeert met fase 3 en de antwoorden d,een
ƒvindtmenveelinfase4.
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1. Lage niveaus van perfectie (0-20) wijzen op een toevallig tot stand komen van preventief onderhoud, bijvoorbeeld vanuit wensen van de produktie;
2. Niveaus van perfectie van 30 tot 40 wijzen op de situatie waarin bazen en uitvoerenden aangeven wat voor preventief onderhoud zal worden uitgevoerd. Voor een
klein deel wordt ook geïnspecteerd of gebruik gemaakt van onderhoudsschema's
die op inzicht en ervaring zijn opgesteld;
3. Vanaf de derde fase (perfectie 5 0 - 6 0 ) staan de preventief-onderhoudsschema's
centraal. In de derde fase worden deze schema's op basis van inzicht en ervaring
opgesteld. Voor een deel wordt eventueel onderhoud op basis van inspectie uitgevoerd of geven bazen en uitvoerenden aan wat nodig is;
4. In de laatste fase (60—100) worden de preventief-onderhoudsschema's voor een
deel opgesteld op basis van ervaring. Echter, voor een deel (dat groter is naarmate
het niveau van perfectie hoger is) worden schema's gebruikt die zijn opgesteld op
basis van een registratie en analyse van storingen, uitval e.d. of n.a.v. wettelijke
voorschriften of veiligheidseisen. In aanvulling hierop worden soms door de leverancier onderhoudsvoorschriften verstrekt.
Veel bedrijven zitten — gezien de frequentieverdeling - in het begin van de vierde fase. Daarbij blijken hogere niveaus van perfectie vooral voor te komen in bedrijven
waar de omvang van het onderhoud (gemeten aan het aantal onderhoudsuitvoerenden) groot is.
Aanschaf van produktie-apparatuur
Een tweede activiteit die van invloed is op de verwachte onderhoudsactiviteiten is
de aanschaf van produktie-apparatuur. In figuur 8.7 is van de niveaus van perfectie
hierin de verdeling te zien.
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Figuur8.7.Niveaus vanperfectie in de aanschaf van produktie-apparatuur

Hier gaat het erom dat bij de aanschaf van produktie-apparatuur zodanig op onderhoud en mogelijke storingen enz. wordt gelet dat daaruit consequenties kunnen worden getrokken voor het onderhoudspotentieel (naar soort en omvang). De frequentieverdeling laat zien dat alle categorieën min of meer regelmatig vertegenwoordigd zijn.
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In de hoge categorieën is een lichte verschuiving naar de categorie 90—100 merkbaar.
Wat dit betekent zien we aan de hand van de beschrijving van de ontwikkeling van lage naar hoge niveausvan perfectie. Deze is*:
1. De eerste fase (perfectie 0—20) isdie van de globale schattingen. Hier wordt aan de
hand van de aanwezige kennis en ervaring een schatting opgesteld van het te verwachten onderhoud en de te verwachten stilstand. Dit gebeurt dan in meerdere of
mindere mate (waardoor het niveau van perfectie van 0 tot 20 varieert). In een enkel geval pleegt men overleg met de leveranciers;
2. De tweede fase (perfectie 2 0 - 5 0 ) is gekenmerkt doordat er, in aanvulling op 1,
aandacht voor de consequenties van de aanschaf van produktie-apparatuur voor het
onderhoud bestaat. Wanneer we van 20 naar 50 gaan in niveau van perfectie, wordt
steeds meer aandacht besteed aan wijzigingen in de aard van de onderhoudswerkzaamheden en de voorraad materialen en reservedelen.
3. In aanvulling op fase 2 wordt in de derde fase (perfectie 50—100)steeds meer aandacht besteed (naarmate het niveau van perfectie hoger wordt) aan mogelijke storingen en produktieverlies en aan de mogelijkheid storingen en onderhoud via het
ontwerp van de produktie-apparatuur te beïnvloeden.
Hogere niveaus van perfectie komen hier met name voor — zoals te verwachten is —
wannneer de consequenties van het nalaten van onderhoud (definitie bijlage 3) groot
zijn. Ook wanneer de omvang van het onderhoud groter iskomen hogere niveaus van
perfectie voor.
Wat betreft de bestuurlijke activiteit die gericht is op het vaststellen van de voorraadniveaus van onderdelen en materialen kunnen we teruggrijpen op hetgeen daarover is
vermeld in paragraaf 7.3 bij de figuren 7.6 en 7.7. Daar werd geconstateerd dat hogere
niveaus van perfectie van deze activiteit voorkomen wanneer de omvang van het onderhoud groter is en wanneer de consequenties van het nalaten van onderhoud groter
zijn.
Op grond van de inzichten in de afzonderlijke activiteiten kan nu worden overgegaan
naar de behandeling van de besturing van de capaciteit (veld 3) als geheel.

De besturing van de capaciteit vanhet onderhoudspotentieel als geheel
De vraag is nu hoe de overgang isvan lage naar hoge niveaus van perfectie van de capaciteitsbesturing als geheel. Dit in aansluiting op figuur 8.4, (blz. 170), waarin de frequentieverdeling is gegeven. Figuur 8.8 geeft deze overgang kort weer. De figuur isgebaseerd op momentopnamen bij verschillende bedrijven en is dus geen recept voor
ontwikkeling in willekeurige situaties!
Figuur 8.8 geeft een indruk van de volgorde waarin de verschillende bestuurlijke activiteiten op veld 3 (capaciteit onderhoudspotentieel) de aandacht krijgen bij een stijging van het niveau van perfectie. Maar hoever moet men gaan met het niveau van perfectie in zijn eigen specifieke situatie? Dit isde vraag naar het gewenste niveauvanperfectie.Zoalsbij deafzonderlijke bestuurlijke activiteitenisgebleken,zijn ertwee factoren
die telkens terugkomen wanneer we spraken over het verband tussen het niveau van
perfectie en de situatie waarin het voorkomt. Deze factoren zijn:
* Vergelijk tabel 8.4 op blz.167. In fase 1staat antwoord acentraal, maar ook antwoord bkan
voorkomen.Deantwoordencend treft menaaninfase2; eenƒinfase3.
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a. de omvang van het onderhoud, c.q. het aantal onderhoudsuitvoerenden in de technische dienst (vermeerderd met uitvoerenden van derden);
b. de consequenties van het nalaten van onderhoud.
niveauvan
perfectie

Or
- alle bestuurlijke activiteiten worden uitgevoerd met een
laag niveau van perfectie

- de bepaling van de hoeveelheid preventief onderhoud geschiedt
als eerste op een relatief hoog niveau van perfectie

20
- terwijl de capaciteitsbepaling geschiedt op basis van voorgenomen
wijzigingen in de onderhoudswerkzaamheden, heeft men voor de uitvoering van het preventieve onderhoud schema's ontworpen
- de voorraadniveaus van materialen en reservedelen worden wat
meer op basis van verbruiksgegevens vastgesteld

40

- bij de aanschaf van produktie-apparatuur gaat men de consequenties
voor de onderhoudscapaciteit na
- preventief onderhoud wordt mede vastgesteld op basis van
registratie en analyse van storingen of op basis van wettelijke
voorschriften en veiligheidseisen; de capaciteitsbepaling gebeurt
op basisvan schattingen van toekomstige wijzigingen, bepalen van de
voorraadniveaus mede op basis van risico-analyse

60

- voor aanschaf van produktie-apparatuur worden storingen en produktieverlies geschat en vindt beïnvloeding via het ontwerp plaats
- voorraadniveaus worden mede vastgesteld op basis van levensduuranalyse van materialen en onderdelen, de capaciteitsbepaling
geschiedt op basisvan onderhoudsplannen van de produktie

- alle bestuurlijke activiteiten worden op een hoog niveau van
perfectie uitgevoerd

100

Figuur 8.8. Niveaus vanperfectie in de capaciteitsbesturing

Deze factoren zijn dezelfde als die welke zijn gebruikt alsindicatie voor de keuze van
het gewenste niveau van perfectie van veld 4 (beschikbaarheid onderhoudspotentieel).
Daar werden deze factoren aangeduid met B5 (aantal onderhoudsuitvoerenden, zie
bijlage 3) znBll (consequenties van het nalaten van onderhoud, zie bijlage 3). Bovendien liggen de gewenste niveausvan perfectie van veld 4 en veld 3 in dezelfde orde van
grootte, hetgeen in de tussenverslagen [12]terugtevindenis. Voor de bepaling van het
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gewenste niveau van perfectie van veld 3 (capaciteit onderhoudspotentieel) verwijzen
we dan ook naar figuur 7.13 en de toelichting daarbij.
De gevonden cijfers voor het gewenste niveau van perfectie krijgen meer betekenis als
men ze vergelijkt met tabel 8.1 opblz.163/164,waarinverschillendevormenvan besturing van de capaciteit naar opklimmend niveau van perfectie zijn beschreven. Ook hier
merken we op dat de gewenste niveaus van perfectie moeten worden beschouwd als
een globale indicatie. Zij kunnen niet worden beschouwd als een norm, een te grote
afwijking waarvan zeker leidt tot hoge kosten of lage opbrengsten.
Bij het voorbeeldbedrijf vinden we als indicatie voor het gewenste niveau van perfectie, evenals bij veld 4, het cijfer 55 (ca.10). Het feitelijke niveau van perfectie is 51
(uit tabel 8.5 op blz.169). De conclusie is dat het feitelijke niveau van perfectie in de
juiste orde van grootte ligt. Van de afzonderlijke activiteiten is er één die wat aan de
lage kant zit, en wel de bepaling van het voorraadniveau van reserve-onderdelen. Deze activiteit kan als punt van aandacht worden beschouwd.

8.4. Condities voor de besturing van de capaciteit van het onderhoudspotentieel
Uit het onderzoeksmateriaal blijkt dat ook in veld 3 bij hogere niveausvan perfectie
meer tijd en geld aan de condities wordt besteed. Wat we hier onder condities moeten
verstaan, is af te leiden uit de volgende greep uit de vragen die in de enquêtelijst dienaangaande werden gesteld:
— beschikt u over een budgetsysteem en hoe worden budgetten vastgesteld?;
— hebt u onderhouds- en produktieplannen en welke afdelingen of functionarissen
zijn betrokken bij het opstellen van deze plannen? (een onderhoudsplan is een plan
waarin de onderhoudsprognose isvastgelegd);
— welke afdeling is verantwoordelijk voor de bepaling en realisering van het noodzakelijke onderhoud?;
— hebt u informatie over gebruikte materialen, bestede uren en kosten van derden en
hoe vaak wordt deze intern gepubliceerd?;
— wordt een registratie van storingen bijgehouden en hoe vaak worden daarvan overzichten verstrekt en worden die dan regelmatig besproken?,
— beschikt u over documentatie in de zin van smeerschema's en onderhoudsvoorschriften?
— zijn er functionarissen die preventief-onderhoudsschema's en inspectieschema's opzetten en evalueren?
Voor gedetailleerde resultaten m.b.t. de antwoorden op deze en ander vragen verwijzen we naar de tussenverslagen [ 12].
Tabel 8.6 geeft aan wat het algemene beeld isvan de condities die bij bepaalde niveaus
van perfectie voorkomen.
Ook dit overzicht mag niet beschouwd worden als een norm in de zin van 'bij dit niveau van perfectie moeten die condities worden gerealiseerd', het geeft slechts een
beeld van wat men zich bij verschillende niveausvan perfectie kan voorstellen.
Ter toelichting volgen hieronder nog opmerkingen betreffende de conditie-categorieen die in tabel 8.8 zijn opgenomen.
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Tabel 8.6. Niveaus van perfectie in de besturing van de capaciteit van het
potentieel, met daarbij vaak voorkomende
condities
niveau
van
perfectie

onderhouds-

korte omschrijving vande condities
hulpmiddelen

informatie

organisatie

0—15

geen

registratie kosten vanderden;
vaak zijn smeervoorschriften ensoms onderhoudsvoorschriften aanwezig

informele contacten

15-30

geen

registratie kosten vanderden
en materialen; jaarlijkse
publikatie; smeervoorschriften envaak onderhoudsvoorschriften aanwezig

informele contacten; adhoc
bespreking vanonderhoudsgegevens enstoringen; onderhoudsplannen opgesteld door
leidingtechnische dienst

30-50

onderhoudsplan

registratie kosten vanderden,
materialen enbestede uren;
publikatie opverzoek;produktieplannen; smeervoorschriften envaak onderhoudsvoorschriften aanwezig

wekelijks overleg van leiding
en staf; maandelijks bespreking van onderhoudsgegevens
en storingen; onderhoudsplannen opgesteld door leiding technische dienst in
overlegmet produktie

50 70

onderhoudsplan;
onderhoudsbudget,
gebaseerd opbudget
van afgelopen jaar

registratie kosten vanderden,
materialen,bestede urenen
storingen; publikatie op
verzoek; inzicht in kosten
van produktieverlies;produktieplannen; smeer-en
vaak onderhoudsvoorschriften; vaak overzichten
met uitgevoerde reparaties

dagelijks tot wekelijks overleg
van leiding enstaf, wekelijks
ook metuitvoerenden;wekelijks besprekingvan onderhoudsgegevens en storingen;
leiding produktie en leiding
technische dienst maken
onderhoudsplannen in onderling overleg

registratie kosten vanderden,
materialen, bestede uren,
machine-uren en storingen;
dagelijkse tot wekelijkse
publikatie;inzicht in
kosten vanproduktieverlies; produktieplannen;
smeer-en onderhoudsvoorschriften; overzichten
met uitgevoerde reparaties

dagelijks overleg vanleiding
en staf, dagelijks totwekelijksmet uitvoerenden;
dagelijks totwekelijks bespreking van onderhoudsgegevens
en storingen; TDen produktie samen verantwoordelijk
voor onderhoud; TD, produktie, directie en uitvoerenden
betrokken bij onderhoudsplannen

70 100 onderhoudsplan;
onderhoudsbudget
(ten dele) gebaseerd
op onderhoudsplan
of gerelateerd aan
omvang investeringen
e.d.

Hulpmiddelen voor de bestuurlijke activiteit op veld 3 (capaciteit onderhoudspotentieel) vinden we met name in de feitelijke onderhoudsplannen waarin de onderhoudsprognose w o r d t vastgelegd en d e procedure o m t o t deze plannen t e k o m e n . Vervolgens is een hulpmiddel het onderhoudsbudget en de procedures o m t o t zo'n buget te
k o m e n . Als belangrijkste bedoelingen van budgetten worden genoemd [ 1 6 , 18]:
- coördinatie van de activiteiten van verschillende functionele eenheden;
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— taakstelling, d.w.z. een kwantificering van kosten enbaten per functionele eenheid
(produktie-afdeling), technische dienst enz.
— controle enbijsturing opgeplande activiteiten;
— motivering, d.w.z. een vastlegging van de streefdoelen wat betreft de te leveren
prestatiesinrelatietot debeschikbare middelen.
Informatie ten behoeve van debestuurlijke activiteit opveld 3kent twee aspecten:
a. informatieoverwenselijkheden: welkeonderhoudswerkzaamheden moeten worden
verricht; denk aan smeerschema's, onderhoudsvoorschriften per machine, produktieplannen met gegevens over het gebruik van machines, storingsgegevens per machine,kostenvanproduktieverlies enz.;
b.informatieoverdemogelijkheden: welkemogelijkheden betreffende personeel,materialen e.d. zijn er en wat zijn de kosten; denk aan informatie over materiaalverbruik en materiaalkosten, over bestede uren en uren van onderhoudsapparatuur,
overkosten vanderden,enz.
Watbetreft deorganisatorische regelingen kan worden gedacht aan:
a. het overleg: besprekingen over de kosten vandetechnische dienst en deontwikkeling daarin, over uitbestedingen, over storingen en storingenverloop. Wie is erbetrokken bij het opstellen van onderhoudsplannen en onderhoudsbudgetten?,
b.de formele verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden: wie is verantwoordelijk voor de bepaling van het noodzakelijke onderhoud en wie is verantwoordelijk voor de realisering van het onderhoud? Is dit de produktie-afdeling of
de technische dienst, of is ersprakevaneengezamenlijke verantwoordelijkheid!9]?
Tot slot gaan we kort in op deconditiepersoneel. Pratend overpersoneel kunnenwe
bij veld 3 (capaciteit onderhoudspotentieel) vooral denken aan personeel dat betrokken is bij de opstelling van budgetten, het uitbesteden van werk enhet opstellenvan
inspectie-en onderhoudsschema's.
Hierbij betrokken functionarissen zijn
chefs enbazen intechnische dienst en produktie-afdelingen;
— uitvoerend personeel;
staffunctionarissen van bedrijfsbureau, technisch bureau, afdeling engineeringenz.
Als indicatie voor het aantalmanjaren datjaarlijks met bovengenoemdeactiviteiten is
gemoeid, kan men denken aan 2,8 procent van het aantaluitvoerenden inhet onderhoud (B5, zievoordedefinitie bijlage 3).Dit komt overeen met eenmanjaar opongeveer 36 uitvoerenden in het onderhoud. Ook dat geldt alsindicatie,waarbij menzich
ervan bewust moet zijn dat bij de onderzochte bedrijven ook extreme waarden als 1
procent en7procent worden genoemd.
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Hoofdstuk 9. De beschikbaarheid van
het produktiepotentieel

9.1. De besturing van de beschikbaarheid van produktiepotentieel
In de voorgaande hoofdstukken werd gesproken over:
— het bepalen van de onderhoudsstrategie vanuit de onderhoudsbehoefte (veld 3);
— het voorzien in en doen functioneren van het onderhoudspotentieel (velden4 en 5);
— het besturen van de onderhoudswerkstroom (veld 6).
We zien dat bij elk van deze activiteiten sprake is van zo goed mogelijk tegemoet komen aan de onderhoudsbehoefte. Vanuit de onderhoudsbehoefte wordt eerst afgewogen langs welke wegen en met welke middelen (potentieel) aan de onderhoudsbehoefte tegemoet zal worden gekomen. Dit wordt vastgelegd in een onderhoudsstrategie.
Vervolgenswordt gezorgdvoor de aanwezigheid van het onderhoudspotentieel en tot
slot wordt het onderhoud op een zo goed mogelijke wijze uitgevoerd met behulp van
het aanwezige potentieel.
Nu kan de realisering van de onderhoudsbehoefte op een optimale wijze plaatsvinden,
een centrale vraag blijft of deze onderhoudsbehoefte juist is. Het is denkbaar dat de
onderhoudsbehoefte te ruim is, dus dat te veel onderhoud wordt gepleegd. Dit kan
het geval zijn wanneer een machine die in slechte staat verkeert, niet tijdig wordt vervangen. Het is ook mogelijk dat te weinig onderhoud wordt gepleegd. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer men een weinig onderhoudsgevoelige, en daardoor dure, machine heeft aangekocht, terwijl men beter een goedkopere machine had kunnen aanschaffen, die wat meer onderhoud vraagt. Een andere mogelijkheid is,dat het onderhoud een ander karakter zou moeten krijgen, bijvoorbeeld wanneer men meer preventief onderhoud in plaats van correctief onderhoud zou moeten plegen.
De bepaling van de onderhoudsbehoefte iseen vraagstuk dat rechtstreeks is gekoppeld
aan de vereiste beschikbaarheid van het produktiepotentieel, i.e. produktiemachines,
gebouwen, transportmiddelen, enz. Met andere woorden, bepalend voor de onderhoudsbehoefte is, hoeveel uren netto produktietijd op welke momenten moeten worden geleverd. Daarom wordt over de onderhoudsbehoefte in feite beslist in de beslissingsprocessen die zich richten op de capaciteit en de beschikbaarheid van het produktiepotentieel. Deze beslissingsprocessen zijn aangeduid met veld 1 resp. 2. Met name
veld 2, dat in dit hoofdstuk wordt behandeld, speelt hier een centrale rol.
Het beslissingsproces in veld 2 begint met een bepaalde vraag naar produktiepotentieel en eindigt met een feitelijke hoeveelheid produktiepotentieel dat op het juiste moment beschikbaar is. Een schematische weergave geeft figuur 9.1.
De vraag naar produktiepotentieel is aan het begin van dit proces nog vaag. De vraag
naar potentieel heeft meer het karakter van 'zoveel netto produktie-uren van zo'n
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beslissingsproces

beschikbaar te stellen
produktiepotentieel

beschikbaar
produktiepotentieel

Figuur 9.1. Het beslissingsproces in veld 2

machine zijn nodig op die en die momenten om het produktieprogramma te kunnen
realiseren'. Vanuit dit soort vragen moet eerst nader worden aangegeven wat in detail
het benodigde produktiepotentieel is. Vervolgens komt dan de fase van het feitelijke
aanschaffen van machines, het opzetten van gebouwen en werven van produktiepersoneel alsmede de zorg dat het bestaande en nieuwe potentieel in goede staat blijft
verkeren.
In het volgende zullen we ons beperken tot de produktie-apparatuur, hoewel voor gebouwen enz. in principe hetzelfde verhaal opgaat.
Het beslissingsproces op veld 2 (beschikbaarheid produktiepotentieel) ziet er
de gegeven beperking — uit als in figuur 9.2 is aangegeven.

beschikbaar te
stellen produktie
apparatuur

\Jr-

beschikbare
produktieapparatuur

benodigde
produktieapparatuur

aangeven van
de benodigde
apparatuur
naar soort
en omvang

\jr-

KJ

de zorg voor de
aanschaf en het
onderhoud van
apparatuur

Figuur 9.2. Veld2: de besturing vande beschikbaarheid van produktiepotentieel

We zullen de fasen van dit proces afzonderlijk bespreken.

Het aangeven van de benodigde produktie-apparatuur naarsoort en omvang
Uiteindelijk is het de bedoeling een produktie-apparaat gedurende een aantal uren op
het juiste moment beschikbaar te hebben voor feitelijke produktie. Dit aantal uren
kunnen we aanduiden met de netto produktietijdsduur [5] . Door allerlei oorzaken
zijn er stilstanden van de produktie-apparatuur, reden waarom de capaciteit van de
produktie-apparatuur groter is dan aangegeven wordt door de netto produktietijdsduur. Een van de oorzaken van stilstand is de degradatie van machines. Met degradatie
wordt bedoeld de achteruitgang van een machine in de tijd vanwege technische slijtage, erosie, afzetting, breuk, enzovoorts. Deze heeft tot gevolg dat de machine zijn
functie minder goed of helemaal niet meer kan vervullen. We zien dan:
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met

— produktieverlies door stilstand of vertraging van de machine en door afkeur, uitval e.d.;
— onderhoudskosten voor terugbrengen van de machine in zijn gewenste stand.
Nu zijn er diverse mogelijkheden om de degradatie of de gevolgen ervan te beïnvloeden, namelijk
a. te grote degradatie uitsluiten:
— het aanschaffen van machines die weinig technische slijtage vertonen (meestal
zal dit betekenen dat de machine in aanschaf duurder is);
— de machine zodanig ontwerpen dat de degradatie zo gering mogelijk zal zijn;
b. te grote degradatie voorkomen:
— het vervangen van de machine of een gedeelte ervan voordat ernstige degradatie
zal optreden;
— het verbeteren van de machine met het oog op het voorkomen van degradatie;
— preventief onderhoud: een onderdeel wordt vernieuwd voordat het de oorzaak
wordt van een storing (met bijbehorende stilstand);
c. gevolgen van degradatie beperken:
— het opzetten van het machinepark met meerdere machines die dezelfde functie
kunnen vervullen, zodat een storing in één van de machines minder bezwaarlijk
is (redundantie);
— het handhaven van een zekere overcapaciteit zodat de kosten van produktieverlies gering zijn;
— correctief onderhoud: een stukgegaan onderdeel wordt vernieuwd. Hierbij treden vaak lange stilstandtijden op ongewenste momenten op.
Wanneer wededriemogelijkheden overzien,blijkt dat, afhankelijk van de mogelijkheid
die men laat overheersen, het machinepark er anders uit zal zien. Wekunnen dan ook
stellen dat het in detail aangeven van de benodigde produktie-apparatuur vanuit onderhoudsoogpunt neerkomt op het vinden van dejuiste verhouding tussen
— het uitsluiten van degradatie;
— het voorkomen van degradatie en
— het beperken van de gevolgen van degradatie.
Dit is overigens een niet zo eenvoudig op te lossen probleem omdat er zoveel onzekerheden zijn. Onzekerheden m.b.t. de storingen die zullen optreden, onzekerheden
m.b.t. nieuwe technische ontwikkelingen die zich kunnen voordoen, enz. Het zoeken
van de juiste verhouding tussen voorkomen, ontwijken en beperken van de gevolgen
van degradatie zal dus vooral gebaseerd zijn op schattingen.
Naast overwegingen van strategische aard zoals het aanhouden van overcapaciteit met
het oog op toekomstige uitbreidingen, is de belangrijkste graadmeter voor de keuze
van de juiste verhouding de hoogte van de kosten. Dit betekent overigens dat men om
een goede beslissing te kunnen nemen, alle kosten zal moeten kennen of goed zal
moeten inschatten. Dit betreft dan met name (van de eigen en van alternatieve machines)
— de aanschafwaarde van de machine;
— de restwaarde van de machine;
— de kosten van onderhoud en/of modificatie;
181

- dekostenvanhet aanhouden van overcapaciteit;
— het produktieverlies t.g.v.stilstand,uitval e.d..
Het inzicht in deze factoren is er meestal niet zomaar. Het wordt opgebouwd vanuit
een jarenlange ervaring met de apparatuur. Deze ervaring kan worden ondersteund
door inzichten die ontstaan door systematisch bijhouden van informatie over storingen, onderhoudsuren,verwerkte onderdelen, stilstandsuren, enzovoorts.Opgrondvan
het inzicht in deze factoren worden van de verschillende alternatieve mogelijkheden
die in het voorgaande zijn genoemd dekosten enopbrengsten voordelevensduurvan
de machine berekend en/of geschat. Een aangewezen manier omvervolgenshet beste
alternatief te kiezen is de contante-waarde-methode [6] . De uiteindelijke beslissing
geeft aan hoeveel machines van welke soort met welke capaciteit zullen worden aangeschaft.
Daarmee zijn we beland bij de volgende fase, die van de beslissingen over feitelijke
aanschaf enonderhoud vaneenmachine.

Aanschafenonderhoudvanproduktie-apparatuur
— wat ishet teverwachten onderhoud endeteverwachten stilstand vanhet apparaat?
Vanuit deeigen ervaringof uit overlegmet deleveranciervanhet apparaat kanhierovereenbeeld wordengevormd;
— wat zijn de consequenties voor de technische dienst? Door aanschaf van een bepaald apparaat kunnen wijzigingen optreden in de aard en omvangvande toekomstige onderhoudswerkzaamheden. Met name noodzakelijke veranderingen in het
vakmanschap dienen te worden bekeken. Denk hierbij aan de behoefte aaninstrumentatie-onderhoud bijmeergeautomatiseerdemachines;
— wat zijn de consequenties voor de materialen en reservedelenvoorraad? Moet voor
een nieuwe machine eengeheelnieuwevoorraad worden aangelegd of kanmengrotendeelsterugvallen opdereedsaanwezigevoorraad;
- in hoeverre kunnen in overleg met de leverancier van de apparatuur wijzigingen in
het apparaat worden aangebracht die leiden tot vermindering van onderhoud en
stilstand? Devraag hier rijst is,in hoeverre men al bij het ontwerp van deapparatuur betrokken moet zijn, met het oog op de toekomstige onderhoudbaarheid en
betrouwbaarheid vande apparatuur.
Een hulpmiddel bij de aanschaf van produktie-apparatuur is de onderhoudsaspectenchecklist, waarinvragenzijn opgenomen die dergelijke punten systematisch aandeordestellen [2].
De antwoorden op bovenstaande vragen leiden tot eenprogramma vaneisenm.b.t de
aan te schaffen machines.
Wanneer een produktiemiddel in het bedrijf aanwezigis,moet het onderhouden worden. Dit houdt in dat over de soort en hoeveelheid onderhoud moet worden beslist.
Hierbijheeft meninprincipetwee keuzemogelijkheden:
1.correctiefonderhoud:onderhoud wordt gepleegd nadat eenstoringisopgetreden;
2.preventief onderhoud:men probeert het verloop in de toestand van een machine
te voorspellen en in te grijpen voordat een onaanvaardbare achteruitgang heeft
plaatsgevonden.
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Preventief onderhoud kan eenaantalduidelijke voordelen hebben:
— het aantal stagnatiesvermindert;
— demachineskrijgen eenlangerelevensduur (technischgezien),
minder produktieverlies, hetgeen in gevallen van een volbezette capaciteit leidt tot
hogere opbrengsten;
— onderhoudspersoneel kanbeter worden ingezet;
— er zijn mogelijkheden omhet onderhoudswerk afte stemmen opde produktiewerkzaamheden;
minder kwaliteitsverliezen door eenbetere toestand vande apparatuur.
Nadelen zijn echter dat:
— preventief onderhoud relatief duur isomdat onderdelen meestalsneller wordenvervangen dan theoretisch nodig is (dit vraagt gemiddeld genomen meer materiaalenloonkosten);
— na een preventieve beurt vertonen machines in de meeste gevallen aanloopstoringen (badkuip-kromme).
Hetpreventieve onderhoud kanoptweemanieren worden uitgevoerd:
1.Op basis van inspectie: inspectie/ onderhoud [22]. Het onderhoud wordt uitgevoerd nadat uit inspectie is gebleken dat het nodig is een onderdeel te vervangen.
De inspecties kunnen worden uitgevoerd aaninwerkingzijnde machines,maarook
kan een machinewordenstilgezet. Inspectiesvindenmeestalsystematisch plaatsop
basis van inspectielijsten, waarininspectiepunten eninspectietijdstippen zijnaangegeven. Deinspectie zelf iseen activiteit diealsresultaat informatie overdetoestand
van een machine heeft. Dezeinformatie wordt gebruikt ten behoevevandebesluitvormingomtrent denoodzaak tot het verrichten van onderhoud;
2.Opbasisvanvasteuitwisselingstijden vanonderdelen:periodiekonderhoud. Devaste uitwisselingstijden van onderdelen kunnen gebaseerd zijn op kalendertijd of op
draai-uren van de machine. De uitwisselingstijden worden berekend aan de hand
van systematisch verzamelde gegevens overlevensduren, storingskansen,produktieverliezen,enz.
Alsvoordelenvaninspectief onderhoud kunnen wordengenoemd [7]:
— eenvoudigvan opzet;
— preventiegraad wordt bepaald door de inspectietermijn;
— met de spreiding in de levensduur van onderdelen wordt rekeninggehouden.
Denadelen zijn o.a.:
— inspecteren is subjectief;
— werkvoorbereiding kanproblemen geveni.v.m.delangelevertijd vanbepaalde onderdelen;
— onderdelen met een gemiddeldelevensduur korter dandeinspectietermijn vallener
niet onder;
— meestaliseengroot onderdelenmagazijn nodig.
De voordelen van het periodieke onderhoud zitten juist in de goede werkvoorbereiding en de lage magazijnkosten. Bovendien isde preventiegraad een vast gegeven en
dus is dit onderhoud beter planbaar. Eennadeelisdat onderdelen met grotespreiding
in levensduur niet grijpbaar zijn enhogekosten kunnen veroorzaken, bovendienmoeten onderhoudsschema's steedsworden bijgehouden eneventueel herzien.
Een combinatie van inspectief en periodiek onderhoud vinden we in het systeem
waarin aan elke periodieke onderhoudsbeurt een inspectievooraf gaat.Daarbij wordt
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nagegaan of alle geplande werkzaamheden ook inderdaad op grond van de toestand
van de onderdelen moeten worden uitgevoerd. De keuze tussen inspectief onderhoud,
periodiek onderhoud of correctief onderhoud wordt bepaald door enerzijds de kosten
van onderhoud en produktieverlies, en anderzijds de bestuurlijke mogelijkheden als informatie- en planningssystemen.
Een voorbeeld van de kostenberekening die antwoord geeft op de vraag welke combinatie van inspectief, periodiek en storingsonderhoud gekozen kan worden geeft
Jaenen [7].
Een belangrijke activiteit om de noodzaak tot inspectief, periodiek onderhoud, of ook
modificatie en vervanging, te kunnen bepalen is de storingsanalyse. Op grond van de
systematische registratie van storingen worden de volgende activiteiten ondernomen
[21]:
1.signaleren: hierbij wordt afgebakend welke objecten of soorten storingen in aanmerking komen om nader te worden geanalyseerd;
2. oorzaakanalyse: van het geselecteerde object of de storing wordt nagegaan wat de
oorzaak is. In de praktijk worden als storingsoorzaken genoemd:
— bedieningsfouten
40 procent
— normale slijtage
30 procent
— constructiefouten
20 procent
—onderhoudsfouten
10 procent
3. initiëren verbeteringsacties: het genereren van mogelijke alternatieven voor verbetering en de keuze van het beste alternatief. Verbeteringen kunnen liggen in de sfeer
van het opleiden van bedieningspersoneel, het beter plaatsen van bedieningsinstrumenten, het veranderen van de constructie van een machine, het invoeren van preventief onderhoud, het zorgen voor betere documentatie, betere werkvoorbereiding, enz.
In figuur 9.2 (blz.180) is de storingsanalyse, zoals hierboven omschreven, te beschouwen als de terugkoppelingsactiviteit die vanuit de gerealiseerde beschikbaarheid terugkijkt naar de gewenste beschikbaarheid van produktie-apparatuur, en daaruit maatregelen voor de toekomst initieert.
De beslissingen over de vervanging en aanschaf van apparatuur, over de soort onderhoud, enz. geven een beeld van wat in veld 2 (beschikbaarheid produktiepotentieel)
aan de orde is. Uiteindelijk leiden deze beslissingen tot een bepaalde onderhoudsbehoefte, die in veld 3 (capaciteit onderhoudspotentieel) aan de orde is. Daar wordt dan
nagegaan in hoeverre en hoe de onderhoudsbehoefte moet worden gerealiseerd.
In tabel 9.1 zijn de verschillende vormen van besturing van de beschikbaarheid van de
produktie-apparatuur kort weergegeven naar opklimmend niveau van perfectie. Bij de
beschrijving van de niveaus komen de essentiële bestuurlijke activiteiten, t.w. de zorg
voor de
— aanschaf;
— vervanging en
-••bepaling van het onderhoud
steeds terug.
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Tabel 9.1. Vormen van besturing m.b t. de beschikbaarheid van
naar toenemend niveau van perfectie

produktiepotentieel

Veld2.Beschikbaarheidproduktiepotentieel
niveau
van
perfectie

korte aanduiding vande wijze waarop de bestuurlijke activiteit wordt verricht

0-20

Het vervangingsmoment van de produktie-apparatuur wordt bepaald opbasis vande
hoeveelheid storingen enhet verloop van de onderhoudskosten; bij aanschaf vanproduktie-apparatuur wordt nauwelijks rekening gehouden met onderhoud enproduktieverlies; de onderhoudsbehoefte wordt niet gedetailleerd naar preventief en curatief
onderhoud

20-40

Het vervangingsmoment van de produktie-apparatuur wordt bepaald opbasisvande
hoeveelheidstoringenendoorgemaakteentevoorzieneonderhoudskostenaftewegen
tegen dewaardevandeapparatuur;bijaanschafwordteenschattingvanteverwachten
onderhoud en stilstand gemaakt; de hoeveelheid preventief onderhoud wordtbepaald
doorbazenenuitvoerenden

40-60

Voor belangrijke apparatuur wordt vervanging bepaald door gemaakte en te maken
onderhoudskosten af te wegen tegen de kosten van produktieverlies,voorde overige
apparatuur wordt gekeken naar dehoeveelheid storingen en verloop onderhoudskosten; bij aanschaf worden onderhoud en stilstand geschat, bovendien wordt gekeken
naar wijzigingen in de onderhoudswerkzaamheden; preventief onderhoud wordt bepaaldaandehandvansystematischeinspecties

60-80

Het vervangingsmoment vandeproduktie-apparatuurwordtbepaald doorgemaakteen
te voorziene onderhoudskosten regelmatig af te wegentegendekostenvanproduktieverlies;bij aanschaf worden onderhoud en stilstand geschat, rekening gehouden met
wijzigingen in het onderhoudswerk en een schatting gemaakt vante verwachten produktieverlies;preventief onderhoud wordt vastgelegd in schema'sdietot standkomen
opbasisvanervaringofdoordeleverancierwordenverstrekt

80-100 Het vervangingsmoment vandeproduktie-apparatuur wordtbepaald dooronderhoudskosten regelmatig af te wegen tegen produktieverlies;bovendien wordt deontwikkelingvannieuweapparatuur(metbijbehorend onderhoud enproduktieverlies)bijgehouden; bij aanschaf wordt gekeken naar onderhoud, produktieverlies en wijzigingen in
het onderhoudswerk, in het ontwerp van deapparatuurwordtmeegedacht;preventief
onderhoud wordt vastgelegd in schema's die tot stand komen op basis van registratie
enanalysevanstoringen,uitvale.d.

9.2. Bepaling van het niveau van perfectie in de besturing vande beschikbaarheidvan
het produktiepotentieel
In de vorige paragraaf is beschreven hoe de beschikbaarheid van het produktiepotentieel wordt bestuurd. Dit biedt een uitgangspunt voor een aantal vragen. De bedoeling
van deze vragen isweer het niveau van perfectie in de besturing vast te stellen. Devragen hebben betrekking op
- de aanschaf van produktie-apparatuur;
- de vervanging van produktie-apparatuur en
- de bepaling van het noodzakelijke onderhoud.
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Tabel 9.2. Bepaling van het niveau vanperfectie in de aanschaf van produktie-apparatuur (met invulvoorbeeld)
Vraag19(enquêtevraagP-10)
produktie-apparatuur
Wordt bijhet overwegen vande aanschafvan
rekening gehouden met het te verwachten onderhoud van deze
apparatuur (meestal, vaakof soms)?

niveauvan
perfectie
per
antwoord

bijdrageaan
het niveau
van
perfectie

100%
50%
10%

van 30

30

100%
50%
10%

van 20

100%
50%
10%

van 20

10

100%
50%
10%

van 15

15

N.B. Meerdere antwoorden zijn mogelijk

>
->

a. aan dehand van de aanwezige
kennis en ervaring wordt een
schatting opgesteld vanhet te
verwachten onderhoud en de te
verwachten stilstand

•

b. in overlegmet de leverancier
wordt een schatting gemaakt
van het te verwachten onderhoud

O

c. vantevoren wordt rekeninggehouden met de consequenties
van de aanschaf in verband met
wijzigingen in de aard en omvangvan de onderhoudswerkzaamheden

o

d. vantevoren worden de consequenties voor de voorraad
reserve-onderdelen en materialen onderzocht

•

e. naasteenschattingvanhet
teverwachten onderhoudwordt
eenschattinggemaaktvandete
verwachten storingenenhet
daarmeegepaardgaande
produktieverlies

O meestal > 100%
O vaak
+ 50%
O soms
-> 10%

f. vanuithetbedrijf wordtineen
vroegstadiumgeadviseerden
overlegdoverhet ontwerpvan
deapparatuur,methet oogop
besparinginteverwachten
onderhoudenstilstand

O

O
O

o
o
•

o

o
o

o
o

meestal
vaak
soms

meestal
vaak
soms

meestal
vaak
soms

meestal
vaak
soms

• >

•»•

>
>
-•

-»
+

• >

>
>

meestal *
vaak
+
soms
>

100%
50%
10%

niveau vanperfectieindeaanschafvanproduktie-apparatuur

van 25

van 35
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Zoals in de vorige paragraaf isvermeld, beperken we ons tot de produktie-apparatuur.
Op het vorige produktiepotentieel, zoals gebouwen en produktie-personeel is een
soortgelijke beschrijving van toepassing.
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Ten behoeve van eenjuiste invulling verwijzen we naar bijlage 2, waarin een aantal uitgangspunten m.b.t. het invullen van de vragen zijn opgenomen.
De eerste vraag,die handelt over de aanschaf van produktie-apparatuur, is opgenomen
in tabel 9.2*. De bedoeling is na te gaan of bij aanschaf van produktie-apparatuur aan
het noodzakelijke onderhoud en het produktieverlies zelf aandacht wordt besteed.
Tabel 9.3. Bepaling van het niveau van perfectie in de vervanging van produktieapparatuur (met invulvoorbeeld)
Vraag20(enquêtevraag P-9)
niveau van
perfectie
per
antwoord

Hoe wordt het vervangingsmoment vande produktie-apparatuur
bepaald(meestal, vaakof soms)?
N.B.Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

bijdrageaan
hetniveau
van
perfectie

Het vervangingsmoment wordt bepaald door:
a. uitsluitend op basisvan dehoeveelheid storingen

O meestal
O vaak
O soms

->• 100%
* 50%
+ 10%

b. opbasisvanhet verloop vande
onderhoudskosten

•

meestal
vaak
soms

-» 100
* 50

meestal
vaak
soms

> 100
-» 50

d. door degemaakte ente maken
onderhoudskosten regelmatig
af te wegen tegen dekosten van
produktieverlies door storingen,
stilstand eneventueel produktieuitval

• meestal
O vaak
O soms

* 100
-> 50

e. op basisvan vaste maatstaven

O meestal
O vaak
O soms

100%
50%
10%

van 30

O
O
O

100c,
50 <
10'

van 45

door gemaakte enop korte termijn voorziene onderhoudskosten afte wegen tegende
waarde van deproduktieapparatuur

door deontwikkeling van nieuwe
produktie-apparatuur tevolgenen
de onderhouds-enproduktiekosten daarvan teschatten en af
te wegen tegen dekosten vande
aanwezige apparatuur

o
o
o
•

o

• >

+

•¥

meestal
vaak
soms

van 5

van 5

10

van 20

10

van 35

35

10

10

niveau vanperfectie indevervangingvan produktie-apparatuur

50

Deze vraag isal eerder aande orde geweest;Zie tabel 8.4opblz. 167. Debedoelingvan de vraag
was daar te weten te komen inhoeverre bijdeaanschaf rekening wordt gehouden met decapaciteitsconsequenties.
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De antwoordmogelijkheden zijn bij vraag 19 èn bij vraag 20 beperkt tot de antwoorden meestal, vaak of soms. Bij meestal kan men denken aan meer dan 70 procent
van de produktie-apparatuur (met als basis het geïnvesteerd bedrag op nieuwwaarde);
bij vaak aan 30 procent tot 70 procent en bij soms aan minder dan 30 procent van
de produktie-apparatuur. Bij een antwoord meestal wordt vervolgens 100 procent;
bij vaak 50 procent en bij soms 10 procent van het niveau van perfectie per antwoord
overgenomen.
De vervanging van de produktie-apparatuur komt aan de orde bij de volgende vraag.
Hierbij beperken we ons tot het onderhoudsaspect bij de vervanging; er wordt niet ingegaan op vervanging vanwege produktie-eisen (technologische veroudering). Deze is
in tabel 9.3 opgenomen. Ook hier zijn de niveaus van perfectie per antwoord gevonden door een vergelijking met de algemene schaal voor de niveausvan perfectie (zie de
uitklapbare bijlage).
De invulling voor het voorbeeldbedrijf geeft aan dat men alert is op het verloop van de
onderhoudskosten, mede in relatie tot de waarde van de produktie-apparatuur. Ook
worden de onderhoudskosten regelmatig afgewogen tegen de kosten van produktieverlies. Indien de kosten van het onderhoud dat nodig is om produktieverlies tegen te
gaan, te hoog worden, wordt tot vervanging overgegaan. Men isnog niet zover gegaan
dat men regelmatig nieuwe ontwikkelingen bijhoudt en regelmatig beziet in hoeverre
nieuwe apparatuur voor het bedrijf voordelig zal zijn.
Als laatste belangrijke activiteit op veld 2 (beschikbaarheid produktie-apparatuur)
werd de bepaling van het noodzakelijke onderhoud genoemd*. Deze vraag is van belang, omdat hier de afweging plaatsvindt tussen het laten ontstaan van storingen en
het bijbehorende correctieve onderhoud aan de ene kant, en het voorkomen van storingen met het bijbehorende onderhoud aan de andere kant (zie de vorige paragraaf).
De vraag is opgenomen in tabel 9.4.
Het voorbeeldbedrijf voert 70 procent van zijn onderhoud preventief uit. Dit wordt
als volgt vastgesteld; 15 procent van het preventieve onderhoud (dus 10,5 procent
van het totale onderhoud) is periodiek onderhoud, dat op schema wordt uitgevoerd
(de antwoorden e en f), 30 procent (dus 21 procent van het totale onderhoud) isinspectie/ onderhoud, dat op basis van systematische inspecties wordt uitgevoerd (antwoord b) en een zelfde percentage wordt op basis van schema's uitgevoerd, die op ervaring zijn vastgesteld (antwoord c). De rest (25 procent 17,5 procent van het totaal)
wordt door bazen en uitvoerenden incidenteel bepaald.
Nu de niveaus van perfectie in de afzonderlijke bestuurlijke activiteiten op veld 2 (beschikbaarheid produktiepotentieel) zijn vastgelegd, kan het niveau van perfectie in de
besturing van de beschikbaarheid in zijn geheel worden berekend. Teruggrijpend op figuur 9.2 op blz. 180, waar een beschrijving van het beslissingsproces in twee fasen is
gegeven, constateren we dat de drie behandelde activiteiten,
Ookdezevraagisreedseerder gesteld,enwelbijveld3(capaciteit onderhoudspotentieel)inhet
vorige hoofdstuk. In veld 3 isdezevraagvanbelangomtebezieninhoeverrebijdebepalingvan
het noodzakelijke onderhoud rekening wordt gehouden met de consequenties voorhet onderhoudspotentieel.

Tabel 9.4. Bepaling van het niveau van perfectie in de vaststelling van de hoeveelheid
preventief onderhoud (met invulvoorbeeld)
Vraag21 (enquêtevraag T-27)
Het voorkomen vanteveel storingen, ongevallen en produktieuitval vergtbepaalde werkzaamheden, welke naarhun aard
preventief, endusplanbaar zijn.
Als gevolg waarvan vindt bijuditpreventief onderhoud plaats?

niveau van
perfectie
per
antwoord

bijdrageaan
hetniveau
van
perfectie

Elke aangegeven mogelijkheid geldt inderegelvoor een gedeelte
van ditpreventief onderhoud. Kunt uditgedeelte telkens aangeven {naarschatting inprocenten vandetotaal bestede tijd van
de uitvoerenden voor ditpreventief onderhoud)?
Het preventief onderhoud vindt plaats alsgevolgvan:
a. hetgeen door bazen enuitvoerendenals
noodzakelijk wordt aangegeven

25%

van 30

= 8

b. hetgeen bijsystematische inspecties wordt
gevonden (inspectielijsten)

_30%

van 65

= 20

c. preventief-omderhoudsschema's, dietot
stand zijn gekomen opbasisvaninzicht
en ervaring

30%

van 65

= 20

d, preventief-onderhoudsschema's, die doorde
leverancier worden verstrekt

_%

van 80

=

5%

van 100

= 5

van 100

=10

e. preventief-onderhoudssschema's, die zijn
afgestemd opwettelijke voorschriften en
veiligheidseisen
f. preventief-onderhoudsschema's, dietot
stand zijn gekomen opbasis van registratie
en analyse vanstoringen, uitvale.d.

10'
100'

niveau vanperfectie indevaststelling vande hoeveelheid
preventief onderhoud

63

—aanschaf van produktie-apparatuur;
— vervanging van produktie-apparatuur en
—de bepaling van het noodzakelijke onderhoud
alle in beide fasen van het beslissingsproces aan de orde zijn.
In de eerste fase is de belangrijkste activiteit de vervanging van de apparatuur; in de
tweede fase is dat de bepaling van het noodzakelijke onderhoud. In beide fasen is de
activiteit die is aangeduid als aanschaf van produktie-apparatuur, aanvullend op deze
activiteiten. Op grond van deze gedachtengang isin het kader van de bepaling van het
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o

o
aangeven
benodigde apparatuur naar
soort en omvang

-o
de zorg voor de
aanschafenhet
onderhoud van
produktie-apparatuur

figuur 9.3. Hetbeslissingsprocesinveld2
niveau van perfectie op veld 2 aan alle drie de activiteiten een gelijk gewicht toegekend. In tabel 9.5 vindt de feitelijke berekening plaats.
Tabel 9.5. Bepaling van het niveau van perfectie in de besturing van de beschikbaar
heid vanproduktiepotentieel (veld 2) met invulvoorbeeld
niveauvanperfectie indeaanschafvanproduktie-apparatuur
(tabel9.2;blz.186)

[ssjx'/s = 18

niveauvanperfectie indevervangingvanproduktie-apparatuur
(tabel9.3;blz.187)

[sÖ] XVa = 17

niveauvanperfectie indevaststellingvandehoeveelheid
preventief onderhoud(tabel9.4;blz.189)
niveau vanperfectiein debesturingvandebeschikbaarheid
vanproduktiepotentieel

[ H x V s = 21
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Dat de weegfactoren deels een subjectieve keuze zijn, is reeds op blz. 94 gememoreerd.

9.3. Besturing van de beschikbaarheid van het produktiepotentieel bij de onderzochte
bedrijven
De besturing van de beschikbaarheid van produktiepotentieel is de activiteit waaruit
beslissingen voortkomen m.b.t. de aan te schaffen apparatuur en het onderhoud daarvan. In feite wordt hier in laatste instantie de onderhoudsbehoefte vastgelegd. In deze
paragraaf zien we hoe perfect dit bij de onderzochte bedrijven geschiedt. In figuur 9.4
is het niveau van perfectie in de besturing van de beschikbaarheid (veld 2) als geheel
weergegeven in een frequentieverdeling.
Men ziet dat zeer lage niveaus van perfectie (0—20) en zeer hoge niveaus (80—100)
relatief weinig voorkomen. Hetzelfde beeld zagen we overigens bij de velden 3 t/m 6.
Ook hier komen de middengebieden, in het bijzonder het gebied tussen 40 en 60, het
meest voor. Voordat we ingaan op de vraag in welke situatieshoge of lage niveausvan
perfectie voorkomen, gaan we eerst nader in op de afzonderlijke activiteiten van
veld 2. Achtereenvolgens worden behandeld de aanschaf, de vervanging en de vaststelling van het preventieve onderhoud.
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aantal
bedrijven

40

N = 149
gemiddelde = 52

30

10

10

20
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40

50

60

70

80

90 100

niveau van perfectie van
de besturing van de
beschikbaarheid van
produktiepotentieel

Figuur 9.4.Niveaus vanperfectieindebesturing van de beschikbaarheid van produktiepotentieel
(veld2)
Aanschaf van produktie-apparatuur
Vanuit onderhoudsoogpunt bezien, is de belangrijkste vraag bij de aanschaf van produktie-apparatuur in hoeverre met het onderhoudsaspect daadwerkelijk rekening
wordt gehouden. In welke mate dit het geval is,zien we in de frequentieverdeling van
de niveaus van perfectie in de wijze waarop beslissingen m.b.t. de aanschaf van produktie-apparatuur worden genomen (figuur 9.5).
aantal
bedrijven

40 r

N = 149
gemiddelde = 49

30

20

10

20

30

40

50

60
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80

90

100

niveau van perfectie
inde aanschaf van
produktie-apparatuur

Figuur9.5. Niveausvanperfectiein deaanschafvanproduktie-apparatuur
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De frequentieverdeling laat zien dat alle categorieën niveausvan perfectie min of meer
gelijk vertegenwoordigd zijn. In de hoge categorieën is een licht overwicht in de categorie 90—100 merkbaar. Wat een en ander betekent zien we aan de hand van de beschrijving van de overgang van lage naar hoge niveaus van perfectie. Deze is*:
1.de eerste fase (perfectie 0—20)is die van de globale schattingen van het te verwachten onderhoud. Aan de hand van de aanwezige kennis en ervaring wordt een schatting opgesteld van het te verwachten onderhoud en de te verwachten stilstand. Dit
gebeurt in meerdere of mindere mate, waardoor het niveau van perfectie van 0 tot
20 varieert. In een enkel geval pleegt men overleg met de leverancier;
2. De tweede fase (perfectie 20—50) is gekenmerkt doordat er, in aanvulling op 1,
aandacht aan de consequenties van de aanschaf van produktie-apparatuur wordt besteed. Wanneer we van 20 naar 50 gaan in niveau van perfectie, wordt steeds meer
aandacht besteed aan wijzigingen in de aard van de onderhoudswerkzaamheden en
de voorraad materialen en reserve-onderdelen;
3. In aanvulling op fase 2 wordt in de derde fase (perfectie 50 tot 100) steeds meer
aandacht besteed (naarmate het niveau van perfectie hoger wordt) aan mogelijke
storingen en produktieverlies en aan de mogelijkheid om storingen en onderhoud
via het ontwerp van de produktie-apparatuur te beïnvloeden.
Hogere niveaus van perfectie komen hier met name voor wanneer de consequenties
van het nalaten van onderhoud (definitie in bijlage 3) groter zijn. Ook wanneer de omvang van het onderhoud groter is (wanneer er meer onderhoudsuitvoerenden zijn) komen hogere niveaus van perfectie voor in de aanschaf van produktie-apparatuur.
Vervanging van produktie-apparatuur
De frequentieverdeling van de niveaus van perfectie in de vervanging van produktieapparatuur is in figuur 9.6 gegeven. Let wel dat de vervanging alleen wordt bekeken
aantal
bedrijven

40

N = 149
gemiddelde = 45
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vervanging van produktieapparatuur

Figuur9.6. Niveaus vanperfectiein devervangingvanproduktie-apparatuur
*Vergelijk tabel 9.2 opblz.186. In fase 1staat antwoord acentraalentreedteenenkelemaalantwoord& op.Infase2vindenwedeantwoordencend eninfase3deantwoordeneenƒ
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voorzover het onderhoudsaspect aan de orde is. Hier wordt niet ingegaan op vervangingvanwegeproduktie-uitbreiding, nieuweProdukten enzovoorts.
Infiguur9.6 zien wedat lageniveausvanperfectie vakervoorkomen dan hogeniveaus
van perfectie. Een duidelijke piekligt erbijdecategorieën 40—49en 50 —59.Watdit
betekent, zien we in de beschrijving van de ontwikkeling van lage naar hoge niveaus
vanperfectie, zoalsdiegemiddeld genomen af teleidenis*.
1.In de eerste fase (perfectie 0—10) vindt de vervanging van produktie-apparatuur
plaats naar aanleiding van de hoeveelheid storingen of naar aanleiding vanhetverloopvande onderhoudskosten;
2.Wat hogere niveaus van perfectie (10—30) kenmerken zich door de centrale aandacht voor het verloop vandeonderhoudskosten inrelatie tot dewaardevanapparatuur. Inplaatsvanduur onderhoud teplegeninverhouding tot dewaardevaneen
machinegaatmen demachinevervangen;
3.In de derde fase (perfectie 20—60)ismensteedsmeergeneigd het produktieverlies
in de beschouwing te betrekken. Het mogelijke produktieverlies inrelatietot dete
maken onderhoudskosten is bepalend voor de vraag of vervanging moet plaatsvinden;
4. In de laatste fase (perfectie 60—100)ismen, inaanvulling opwat infase 3gebeurt,
attent op nieuwe of nieuw te ontwikkelen apparatuur die ten opzichte van debestaande apparatuur voordelen biedt, bijvoorbeeld in verminderingvan onderhoud.
Overigens komen hoge en lage niveaus van perfectie in alle soorten bedrijfssituaties
voor. Er is geen duidelijke lijn aan te geven in dit geval. Zowel in grotealskleine,in
onderhoudsgevoelige als in niet-onderhoudsgevoelige bedrijven komen èn hoge èn lageniveausvanperfectie voor.

Bepalingvan dehoeveelheidpreventiefonderhoud
Tot slot de laatste activiteit op veld 2, namelijk de bepaling van de hoeveelheid preventief onderhoud. Infiguur9.7 isde frequentieverdeling gegeven.
Opvallend is in deze frequentieverdeling de piek in de categorie 60tot 69.Daarnaast
komen lage niveaus van perfectie weinig voor. Het laatste heeft overigensook temaken met de aard van de vraagstelling, waarbij antwoorden onder een niveau van perfectie van30alleenopeigeninitiatief vandeinvullerwerdengegeven.
Deontwikkelingishierinhet algemeen alsvolgt**:
1.lage niveaus van perfectie (0-20) wijzen opeentoevalligtot stand komenvanpreventief onderhoud,bijvoorbeeld vanuit wensenvandeproduktie;
2.niveausvanperfectie van30tot 40wijzen opdesituatie waarinbazen enuitvoeren* Vergelijk tabel9.3 opblz.187.Indeeerstefasetreft mendeantwoordenaenft;indetweedefasedeantwoordenbenc.Fase3iseencombinatievandeantwoordenb,cend.Infase4komt
antwoordƒerbij.Antwoordekomtnauwelijksvoor.
**Vergelijk tabel9.4 opblz.189.Antwoordaenvooreendeelookdeantwoordenbenc, vindt
meninfase2.Fase3komtgrotendeelsovereenmetantwoordc.Deantwoordend,eenƒtreft
menaaninfase4.
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den op grond van hun ervaring aangeven wat voor onderhoud preventief zal worden
uitgevoerd. Voor een klein deel wordt ook geïnspecteerd of gebruik gemaakt van
onderhoudsschema's die op inzicht en ervaring zijn opgesteld;
3. vanaf de derde fase (perfectie 50—60) staan de preventief-onderhoudsschema's
(overzichten die aangeven welk onderhoud wanneer preventief zal worden verricht)
centraal. In de derde fase worden deze schema's op basis van inzicht en ervaring opgesteld. Voor een deel wordt eventueel onderhoud op basis van inspectie uitgevoerd
of geven bazen en uitvoerenden aan wat nodig is;
4. in de laatste fase(60—100)worden de preventief-onderhoudsschema's voor een deel
opgesteld op basis van ervaring. Echter, voor een deel (dat groter isnaarmate het niveau van perfectie hoger is) worden schema's gebruikt die zijn opgesteld op basis
van een registratie en analyse van storingen, uitval e.d. of zijn opgesteld om te voldoen aan wettelijke voorschriften of veiligheidseisen. In aanvulling hierop worden
soms door de leverancier onderhoudsvoorschriften verstrekt.
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Figuur 9.7. Niveaus vanperfectie in de bepalingvande hoeveelheid preventief onderhoud

Veel bedrijven zitten — gezien de frequentieverdeling — in het begin van de vierde fase. Daarbij blijken hogere niveaus van perfectie vooral voor te komen in bedrijven
waar de omvang van het onderhoud (gemeten aan het aantal onderhoudsuitvoerenden) groot is.
Op grond van de inzichten in de afzonderlijke activiteiten gaan we nu in op de besturing van de beschikbaarheid van produktiepotentieel (veld 2) als geheel.
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De besturing vande beschikbaarheid vanproduktiepotentieel als geheel.
In aansluiting op figuur 9.4 op blz. 191, waar de frequentieverdeling is gegeven van
de niveaus van perfectie in de besturing van de beschikbaarheid van produktiepotentieel, vragen we ons nu af hoe de overgang daarin is van lage naar hoge niveaus van
perfectie. De in figuur 9.8 gegeven beschrijving geeft deze overgang kort weer. Ook
deze beschrijving is gebaseerd op momentopnamen in een willekeurige situatie.
niveauvan
perfectie
Or
-alle bestuurlijke activiteiten worden uitgevoerd
met een laag niveau van perfectie

20-

40

- d e bepaling van de hoeveelheid preventief onderhoud
geschiedt als eerste op een relatief hoog niveau
van perfectie

-preventief-onderhoudsschema'sworden vastgesteld op
basisvan ervaring, eventueel worden systematische
inspecties uitgevoerd. Het verloop van de onderhoudskosten
kanaanleiding zijnvoor vervanging. Bij aanschaf worden
onderhoud en stilstand geschat

- preventief onderhoud wordt mede vastgesteld op basis van
registratie en analyse van storingen of op basis van
wettelijke voorschriften en veiligheidseisen. Bij vervanging
wordt naast de onderhoudskosten het produktieverlies inde
beschouwing betrokken. Bijaanschaf worden de consequenties
voor het onderhoudspotentieel bezien

60-nieuwe technische ontwikkelingen worden gevolgd en kunnen
aanleiding zijntot vervanging. Inalle gevallen worden
onderhoudskosten en produktieverlies tegen elkaar afgewogen.
Bij het overwegen van aanschaf wordt rekening gehouden met
mogelijke storingen en produktieverlies, eventueel wordt
in het ontwerp meegedacht

80
- alle bestuurlijke activiteiten worden op een hoog niveau
van perfectie uitgevoerd

100"-

Figuur9.8. De niveaus van perfectieindebesturing van debeschikbaarheid van tietproduktiepotentieel
Figuur 9.8 geeft een indruk welke bestuurlijke activiteiten op welke manier achtereenvolgens aandacht krijgen bij een stijging van het niveau van perfectie op veld 2 (beschikbaarheid produktiepotentieel).
Rest ons de vraag, hoever men in een bepaalde situatie moet gaan met het niveau van
perfectie. Met andere woorden, welk niveau van perfectie isgewenst? Mede gezien de
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situaties waarin voor de afzonderlijke bestuurlijke activiteiten hogere niveausvan perfectie voorkomen, blijken twee factoren alsindicator voor de bepaling van het gewenste niveau van perfectie op te treden:
1. De omvang van het onderhoud. Deze wordt aangeduid met de factor B5. B5 geeft
het aantal uitvoerenden in het onderhoud (inclusief uitvoerenden van derden); zie
de definitie in bijlage 3;
2. De consequenties van het nalaten van onderhoud. Deze factor wordt aangeduid met
Bil (zie bijlage 3 voor een definitie) en kan een waarde hebben op de schaal van 1
tot en met 5.
Indien aan een bedrijf een hoger cijfer wordt toegekend, wijst dit op hoge kosten die
kunnen ontstaan wanneer storingen optreden. Dit betreft dan de kosten van uitval,
produktieverlies, extra schoonmaken, enzovoorts. Naast deze kosten is er een hoog risico wat betreft moeilijk in geld uit te drukken factoren alsveiligheid en milieuverontreiniging. Als indicatie geeft het volgende overzicht een indruk van de cijfers die aan
verschillende bedrijven worden toegekend.
cijfer
1
2
3
4
5

produktievan:
houtwaren,papierwaren
machines,elektrischeprodukten
drukwerk,voedingsmiddelen
elektronischeprodukten
chemicaliën,papier

In figuur 9.9 zijn een aantal grafieken opgenomen die een indruk geven van het gewenste niveau van perfectie op veld 2 (beschikbaarheid produktiepotentieel) afhankelijk van de bovengenoemde factoren B5 en Bil. In de tussenverslagen van dit onderzoek [2] zijn dezelfde indicaties voor het gewenste niveau van perfectie ook opgenomen.
Deze indicaties zijn alsvolgt gevonden. De deelnemende bedrijven zijn verdeeld in een
categorie met een gunstige en een met een ongunstige kosten/opbrengsten-verhouding.
Van de eerste categorie is nagegaan hoe daar de niveausvan perfectie waren, afhankelijk van de factoren B5 en Bil. Daarop zijn de lijnen in figuur 9.9 gebaseerd. Omdat
de bedrijven in de andere categorie (die met de ongunstige kosten/opbrengsten-verhouding) in het algemeen van deze lijnen afwijken, wordt aangenomen dat deze lijnen
een redelijke indicatie geven van het gewenste niveau van perfectie.
De indicatie voor het gewenste niveau van perfectie wordt gevonden door factor B5
te bepalen. Bij dezeB5 wordt het punt gezocht op de lijn die door de gekozen waarde
van Bil wordt aangeduid. Het gevonden getal op de verticale as geeft aan in welke
orde van grootte het gewenste niveau van perfectie ligt. Een gevonden cijfer van 60
geeft aan dat het gewenste niveau van perfectie tussen 50 en 70 ligt. Wemerken hierbij op dat de gevonden getallen indicaties zijn. Dat zij niet alsnorm mogen worden beschouwd, vindt zijn oorzaak in de beperkt houvast biedende kosten- en opbrengstencijfers (par. 3.1).
Het cijfer voor het gewenste niveau van perfectie krijgt meer betekenis alshet wordt
vergeleken met de verschillende vormen van besturing op veld 2 die in tabel 9.1 op
blz. 185 zijn beschreven. Hierbij geldt weer dat een bepaald niveau van perfectie op
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verschillende manieren tot stand kan komen. Enerzijds kaninallegevallende besturing
plaats vinden op een niveau van perfectie 40, anderzijds kan in een gedeelte van de gevallen met een laag (bijvoorbeeld 20) en in een gedeelte van de gevallen, met een hoog
niveau van perfectie (bijvoorbeeld 70) worden bestuurd. Wat men in zijn eigen situatie
moet doen, hangt voornamelijk af van de specifieke omstandigheden waarin men verkeert.

gewenste
niveau van
perfectie
op veld 2

100

100 en hoger

85

Figuur 9.9. Gewenste niveaus vanperfectie in de besturing van de beschikbaarheid van produktiepotentieel (veld 2)

Het voorbeeldbedrijf heeft voor de factor ß J de waarde 20 (zie par. 5.3). Aan de factor Bil is de waarde 3 toegekend (het gaat om een voedingsmiddelenbedrijf). Uit figuur 9.9 leiden we af dat het gewenste niveau van perfectie op 55 ± 10ligt. Het feitelijke niveau van perfectie is 56 (uit tabel 9.5 op blz. 190). Het feitelijke niveau van
perfectie ligt dus voldoende dicht bij het gewenste niveau, zodat er geen directe aanleiding voor verandering is.

9.4. Condities voor de besturing van de beschikbaarheid van produktiepotentieel
In het kader van de enquêtering bij de deelnemende bedrijven werden vragen gesteld
over de aanwezige condities. Met betrekking tot veld 2 kwamen o.a. de volgende vragen voor:
welke afdeling is verantwoordelijk voor de bepaling en realisering van het noodzakelijke onderhoud?;
- op welke wijze is de technische dienst betrokken bij de vervanging van apparatuur
en de investeringen?;
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— wordt eenregistratievanstoringen bijgehouden, hoevaak worden daarvan overzichten verstrekt enhoevaakworden dezebesproken?;
- hebt uinformatie oververbruiktematerialen, bestedeuren enkosten vanderdenen
hoevaakworden dezegegevensintern gepubliceerd?
Wanneer u deze vragen vergelijkt met de condities bij veld 3 (capaciteit onderhoudspotentieel), dan merkt u dat het deels dezelfde condities betreft. Dit is ook juist. In
feite dient eenen dezelfde conditie voor meer dan één aandachtsveld. Welworden de
condities dan gebruikt voor verschillende doeleinden. In het ene geval bijvoorbeeld
o

wordt informatie over de bestede onderhoudsuren gebruikt voor de capaciteitsplanning van de technische dienst (veld 3),inhet anderegevalvoor deberekeningvanvervangingstijdstippen vanmachines(veld 2).
Voorgedetailleerde resultaten m.b.t.dezevragenverwijzen wenaarde tussenverslagen
[2]. Tabel 9.6 geeft een beeld van de condities die men zich kan voorstellen bij verschillende niveaus van perfectie. Naarmate het niveau van perfectie hoger is, blijken
meer conditiesvoorte komen.
De organisatorische regelingen in het kader vanveld 2(beschikbaarheid produktiepotentieel) vormen eenapart punt vanaandacht. Beslissingen opveld 2moeten ertoeleiden dat uiteindelijk dejuiste apparatuur indejuiste technische staat aanwezigis.Ten
behoevevaneengoedebesluitvormingisvaakdeinbrengnodigvanmeer dan alleende
produktie-afdeling. Met name de onderhoudsdienst beschikt over kennis en ervaring
die kan worden gebruikt bij beslissingen overaanschaf,vervangingen debepalingvan
het noodzakelijke onderhoud. Betekent dit echter ook dat de onderhoudsdienst volledig verantwoordelijk isvoor de produktie-apparatuur en de gebouwen? Hierzijnin
principe drieoplossingen denkbaar:
1.De machines en gebouwen 'zijn van' de produktieleiding en de produktieleiding
zorgt zelfvoordeinstandhouding ervan;
2. De machines en gebouwen 'zijn van' de onderhoudsdienst, die ook zorgt voor de
instandhouding ervan. Deproduktieleiding maakt gebruik van de machines engebouwen t.b.v.deproduktie;
3. De machines en gebouwen 'zijn van' de produktieleiding, dietevensdezorgdraagt
voor het gebruik ervan t.b.v. de produktie. Als eigenaar isdeproduktieleidingverantwoordelijk voor de instandhouding. Defeitelijke zorgvoordeinstandhoudingis
echter opgedragen aande onderhoudsdienst.
Kampfraath komt in zijn artikel over de verhouding tussen produktie en onderhoud
[9] tot de conclusie dat oplossing 3 in principe de beste oplossing is. Welkunnen er
aanleidingen zijn voor de keuze van oplossing 1of 2. Voor een evaluatie van deverschillende oplossingen verwijzen we naar het genoemde artikel. Uit het onderzoek is
gebleken dat oplossing 3 met name meer voorkomt wanneerhet niveauvan perfectie
opveld 2hogeris.
Tot slot nog een opmerking over de conditie bestuurlijkpersoneel. Het bestuurlijk
personeel dat betrokken is bij veld 2 is,vanuit onderhoudsoogpunt gezien,bezigmet
het bepalen van de onderhoudsbehoefte. In de enquête werd gevraagd naar het aantal manjaren dat men besteed aanhet opstellen vaninspectie-en onderhoudsschema's
en aan feitelijke inspectie. Alsindicatievoorhet aantalmanjaren datmenjaarlijksbe198

steedt, kan men denken aan 4,8 procent van het aantal uitvoerenden (B5, zie definitie
bijlage 3). Dit k o m t overeen met 1 manjaar op ongeveer 21 uitvoerenden in het onderh o u d . Dit cijfer m o e t worden beschouwd als een ruwe indicatie, want ook extreme
waarden als 15 procent en 0,5 procent k o m e n meerdere malen voor.
Tabel 9.6. Niveaus van perfectie in de besturing van de beschikbaarheid van het produktiepotentieel,
met daarbij vaak voorkomende
condities
Condities op veld 2. Beschikbaarheid produktiepotentieel
niveau
van
perfectie

korte omschrijving vande condities
informatie

organisatie

0 -15

registratie van kosten van derden; vaak
zijn smeervoorschriften en soms zijn
onderhoudsvoorschriften aanwezig

de directie (of stafafdeling op directieniveau) stelt investeringsplannen op

15-30

registratie kosten van derden en materialen;jaarlijkse publikatie;smeervoorschriften en vaak onderhoudsvoorschriften zijn aanwezig

ad hoc bespreking van onderhoudsgegevens
en storingen; de directie stelt investeringsplannen op; de technische dienst adviseert
bij vervanging van produktie-apparatuur

30-50

registratie kosten van derden, materialen enbestede uren;publikatie op
verzoek; produktieplannen; smeervoorschriften en vaak onderhoudsvoorschriften zijn aanwezig

maandelijks bespreking van onderhoudsgegevens en storingen; directie en produktieleiding stellen investeringsplannen op;
de technische dienst adviseert bij vervangingvan produktie-apparatuur

50—70

registratie kosten van derden, materialen, bestede uren en storingen;
publikatie op verzoek;inzicht in kosten
van produktieverlies; produktieplannen;
smeer-en vaak onderhoudsvoorschriften,vaak overzichten met uitgevoerde
reparaties

wekelijks besprekingvan onderhoudsgegevens en storingen; directie, produktieleiding en leiding technische dienst stellen
gezamenlijk investeringsplannen op;technische dienst adviseert bij en attendeert op
eventuele vervanging van produktieapparatuur

70—100 registratie kosten vanderden,materialen,bestede uren,machine-uren en
storingen, dagelijkse tot wekelijkse
publikatie;inzicht in kosten van
produktieverlies; produktieplannen;
smeer- en onderhoudsvoorschriften,
overzichten met uitgevoerde
reparaties

dagelijks tot wekelijks bespreking van
onderhoudsgegevens en storingen; technische dienst en produktie zijn samen verantwoordelijk voorhet onderhoud;directie,
produktieleiding en leiding technische
dienst zijn allen betrokken bij investeringsplannen; technische dienst adviseert bij en
attendeert op eventuele vervanging van
produktie-apparatuur en houdt nieuwe
ontwikkelingen m.b.t. apparatuur bij
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Hoofdstuk 10.De capaciteit van het
produktiepotentieel

10.1. De besturing van de capaciteit van het produktiepotentieel
Reeds bij de lange-termijnplanning van de onderneming is het onderhoudsvraagstuk
van belang. Vanuit de ondernemingsdoelstelling wordt nagedacht over devraag welke
Produkten of diensten men in de toekomst wil gaan leveren en welke produktiemiddelen en welk personeel men daarvoor nodig heeft.
Het proces van lange-termijnplanning moet daarbij inzicht geven in:
de totaliteit van Produkten of diensten die men gaat voortbrengen;
- de middelen die men nodig heeft, waarbij onze aandacht uitgaat naar de duurzame
middelen die onderhoud vragen.
Beide gegevens bepalen de koers van het bedrijf, die wordt vastgelegd in de ondernemingsstrategie.
We zien aldus een beslissingsproces ontstaan dat vanuit de ondernemingsdoelstelling
probeert te komen tot een ondernemingsstrategie. Weduiden dit proces aan met veld
1 (capaciteit produktiepotentieel).
Dit proces kunnen we schematisch weergeven in twee hoofdfasen (zie figuur 10.1):
1. de fase waarin, in het licht van de financiële mogelijkheden en de mogelijkheden
vanuit de middelen (mensen, machines, gebouwen, enz.), een beeld wordt gevormd
van de te verwachten produktie-activiteiten;
2. een fase waarin vanuit deverwachte produktie-activiteiten wordt aangegeven welke
middelen nodig zijn voor de realisering van de produktie.
ondernemingsdoelstelling

te verwachten
produktie-activiteiten

- te realiseren
Produkten
- beschikbaar te
stellen produktiepotentieel

O

Q
bepalen te verwachten produktieactiviteiten

O

bepalen soort
en omvang
beschikbaar te stellen
potentieel

Figuur 10.1. Veld1:debesturingvandecapaciteitvanhetproduktiepotentieel
Het onderhoud is met name van belang in de tweede fase van dit proces, waarin de
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benodigde hoeveelheid produktiepotentieel wordt vastgelegd. Onsbeperkend tot de
produktie-apparatuur, zien weindeze fase, datwordt bezien hoeveelvandebestaande apparatuur gebruikt kan worden voor de verwachte produktie-activiteiten enhoeveelapparatuur moet worden aangeschaft of verwijderd.
Als centraal thema speelt hier dus, hoeveel capaciteit uiteindelijk nettovoorproduktie beschikbaar is. Het verschil inbruto ennetto capaciteit wordtvooreengroot deel
bepaald door stilstanden t.g.v. storingen en onderhoud (alof niet preventief).Dit
houdt in, datmen bijhetopstellen vancapaciteits-en/of produktieplannen met deze
stilstand rekening zou moeten houden. Nu kan ditop verschillende manieren gebeuren. Op grond van ervaringkan eenglobale schatting worden gemaaktvanhet percentage stilstand datwaarschijnlijk zal voorkomen. Daartegenoverkandit meersystematisch worden aangepakt doorhet berekenen vandeverwachte
a. stilstand envertragingdoor storingen;
b.stilstand door onderhoud;
c. stilstand door omstellen en dergelijke activiteiten t.b.v.deproduktie.
Men ziet dat voor eenberekeningvandefeitelijke produktietijdsduur eenserie aftrekposten moet worden ingeschat. Een redelijke inschatting van deze factoren isvanuit
het oogpunt van capaciteitsplanning nodig omeenindruk te hebben hoeveel Produkten uiteindelijk met een machine kunnen worden geproduceerd. Hierbij dientrekening te worden gehouden met dewensen van detechnische dienst m.b.t. vrijgave
vandemachinesvooronderhoud. Ziefiguur 10.2.
gewenste produktie-activiteiten

1

feitelijke produktietijdsduur,
die netto nodigis

J

bruto beschikbaarheid
tijdsduur

l

aantal machinesen
capaciteit permachine

J

benodigde financiële middelen

Figuur10.2.Bepalingvandeproduktiecapaciteit
Bij eentekort aan produktiecapaciteit zaldeaanschaf van nieuwe machines kunnen
worden overwogen. Hier geldt evenzeerdat bij debepalingvandeverwachte feitelijke
produktieduur van deze machine rekening moet worden gehouden met toekomstige
stilstanden door storingen enonderhoud. Het resultaat van de bestuurlijke activiteiten opveld 1 isaldus:
a. een inzicht indetotaliteit aan Produkten ofdiensten die men wilgaanvoortbrengen (produktieprognose);
b. een inzicht inde middelen die men daarvoor terbeschikkingheeft ofwilstellen.
Het genoemde inzicht inde middelen leidt voor de produktie-apparatuur tot decon201

crete wens naar 'die en die machines, die in die en die perioden zoveel netto produktie-uren leveren', om aldus het gewenste produktieprogramma te kunnen realiseren.
Soortgelijke wensen zijn er natuurlijk voor personeel, gebouwen, enz. Deze wensen
zijn het uitgangspunt voor veld 2, waarin wordt gezorgd voor de feitelijke beschikbaarheid van produktiepotentieel.
Ook bij de besturing van de capaciteit van het produktiepotentieel zijn diverse vormen
van aanpak denkbaar. Deze diverse vormen van aanpak zijn herkenbaar aan een toenemend niveau van perfectie. In tabel 10.1 zijn een aantal vormen beschreven. Daarbij
staan twee bestuurlijke activiteiten centraal, nl.
- de capaciteitsbepaling in de produktie;
—de aanschaf van produktie-apparatuur (in hoeverre wordt daarbij rekening gehouden met capaciteitsverliezen in de toekomst?).
Tabel 10.1. Vormen van besturing m.b.t. de capaciteit vanhet
naar toenemend niveau van perfectie

produktiepotentieel

Veld1. Capaciteitproduktiepotentieel
niveau
van
perfectie

korteaanduidingvandewijzewaaropdebestuurlijkeactiviteitwordtverricht

0-20

De vereiste produktiecapaciteit wordt vastgesteld opbasis vanervaring; bijhet overwegen van aanschaf van nieuwe produktie-apparatuur wordt nauwelijks rekening gehouden met onderhoud enproduktieverlies

20—40

De vereiste produktiecapaciteit wordt vastgesteld op basis vaneen schatting van de
capaciteit derafzonderlijke machines naar ervaring, eventueel in overleg metdeleverancier; bijhet overwegen vandeaanschaf van produktie-apparatuur wordt een schatting gemaakt van teverwachten onderhoud enstilstand

40-60

Bij de vaststelling van de vereiste produktiecapaciteit wordt rekening gehoudenmet
capaciteitsverlies tengevolge vanstoringen enstilstanden geschat op basisvan feitelijke
informatie; bij het overwegen van aanschaf van produktie-apparatuur worden onderhoud enstilstand geschat, bovendien wordt gekeken naar teverwachten wijzigingenin
de onderhoudswerkzaamheden

60-80

Bij de vaststelling vande vereiste produktiecapaciteit wordt rekening gehoudenmet
capaciteitsverlies tengevolge vanstoringen en stilstanden endeels ooktengevolgevan
gespecificeerd verwacht onderhoud (preventief onderhoud, revisies);bij hetoverwegen
van de aanschaf van produktie-apparatuur worden onderhoud en stilstand geschat,
wordt rekening gehouden metwijzigingen inhetonderhoudswerk enwordt een schatting gemaakt van teverwachten produktieverlies

80—100 Bij de vaststelling van de vereiste produktiecapaciteit wordt rekening gehoudenmet
capaciteitsverlies tengevolge van storingen enstilstanden entengevolge vangespecificeerd verwacht onderhoud (preventief onderhoud, revisies),bijhetoverwegen van aanschaf van produktie-apparatuur worden onderhoud, stilstand en produktieverliesgeschat, wordt rekening gehouden met mogelijke wijzigingen in het onderhoudswerk
(ook voorraden) enin een vroeg stadium wordt inhetontwerp vandeproduktie-apparatuur meegedacht
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10.2. Bepaling van het niveau van perfectie in de besturing van de capaciteit van het
produktiepotentieel
Voor de bepaling van het niveau van perfectie op veld 1 (capaciteit produktiepotentieel) richten we ons op de twee belangrijkste activiteiten, waarbij onderhoud aan de
orde is;
- de capaciteitsbepaling m.b.t. het produktiepotentieel;
-- de aanschaf van produktiepotentieel.
Hierbij beperken we ons tot de produktie-apparatuur. Voor het overige produktiepotentieel, alsgebouwen en personeel, gaat een soortgelijke beschrijving op.
Tabel 10.2. Bepaling van het niveau van perfectie in de vaststelling van de capaciteit
van de produktie-apparatuur (met invulvoorbeeld)
Vraag22(enquêtevraag P-l1)
Hoe wordt bepaaldhoeveel produktie-apparatuur nodig isinverband
met deomvang vandevereisteproduktiecapaciteit (meestal, vaak
of soms)?

niveau van bijdrageaan
perfectie
hetniveau
per
van
antwoord
perfectie

a. debenodigde hoeveelheid produktie- • meestal
apparatuur wordt geschat aan de
O vaak
hand van aanwezige ervaring
O soms

+ 100 ^
*
50'
*
10'

van 20

b. debenodigde hoeveelheid produktie- O meestal
apparatuur wordt vastgesteld met
O vaak
behulp van capaciteitsbepalingen
O soms
per afzonderlijke machine

+ 100'
+ 50'
•* 1 0 '

van 10

-> 100'
+ 50 '
+ 10'

van 10

10

van 30

15

de benodigde hoeveelheid produktie- • meestal
apparatuur wordt vastgesteld met
O vaak
behulp van capaciteitsbepalingen
O soms
per afzonderlijke machine
d. bijdebepaling van debenodigde
hoeveelheid produktie-apparatuur
wordt rekening gehouden met een
capaciteitsverlies door te verwachten
storingen enstilstand,geschatop
basisvan feitelijke informatie

100%
50%
10%

O meestal
vaak
O soms

bij debepaling van debenodigde
O meestal
vaak
hoeveelheid produktie-apparatuur
wordt rekening gehouden met een
soms
capaciteitsverlies tengevolge van
gespecificeerd verwacht onderhoud
(vaste preventief-onderhoudsschema's,
geplande revisiese.d.)

o
o

niveau vanperfectie indevaststelling vande capaciteit
vande produktie-apparatuur

= 20

-> 100
•*•

-•

50
10

van 40

45
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Voor de twee genoemdeactiviteitenwordenvragengesteld,diehetmogelijkmakenhet
niveau van perfectie te bepalen. Ten behoeve van eenjuiste invullingvandezevragen
verwijzen we naar bijlage 2, waarin een aantal uitgangspunten m.b.t.het invullenvan
devragen zijn opgenomen.
De eerste vraag wordt gesteld intabel 10.2enhandelt overdecapaciteitsbepalingvan
produktie-apparatuur.
De antwoordmogelijkheden zijn weer beperkt tot meestal,vaakof soms. Bij meestal
kan men denken aan meer dan 70 procent van deproduktie-apparatuur (opbasisvan
geïnvesteerd vermogen op nieuwwaarde), bij vaakaan 30 procent tot 70 procent en
bijsomsaanminder dan 30procent van de apparatuur.
In het voorbeeldbedrijf wordt van de belangrijkste apparatuur de capaciteit bepaald
met behulp van informatie over storingen en stilstand die uit de storingenregistratie
beschikbaar komt. Voor de rest wordt vooral op inzicht en ervaringdecapaciteitgeschat.
De tweede bestuurlijke activiteit diegenoemd is,isdeaanschafvan produktie-apparatuur. Bij deze activiteit, die ook in veld 2 (beschikbaarheid produktiepotentieel) en
veld 3 (capaciteit onderhoudspotentieel) aan deorde was,isook hetcapaciteitsvraagstukvan belang. Met name isdevraaginhoeverremetverliezen door storingen enonderhoud de bruto capaciteit vermindert. Voor de berekening van het niveauvanperfectie verwijzen we naar tabel 9.2 op blz. 186, waarin deze bestuurlijke activiteit al
eerderaan deordekwam.
Op grond van de niveausvan perfecties van de twee afzonderlijke activiteiten kannu
het niveau van perfectie van veld 1worden berekend. Teruggrijpend op figuur 10.1
(blz. 200), waarin het bestuurlijk proces opveld 1 wordt geschetst, zienwedat beide
activiteiten
- decapaciteitsbepaling en
deaanschaf vanproduktie-apparatuur (althanshet overwegenvan aanschaf)
in detweedefasevanhet procesvan belangzijn. Daarbij achten wijde capaciteitsbepaling hier centraal, terwijl in aanvulling hierop bij het overwegen van de aanschaf van
produktie-apparatuur met onderhoud en stilstand rekening wordt gehouden. Wijkozenvoor eenverdeelsleutel 2 : 1,dieintabel 10.3terug tevinden is.Daarin wordt het
niveauvanperfectie berekend.
Tabel10.3.Bepalingvan het niveau vanperfectieindebesturingvan decapaciteitvan
produktiepotentieel (veld1)met invulvoorbeeld
niveau van perfectie in de capaciteitsbepaling van de produktieapparatuur (zie tabel 10.2;blz. 203)

45 X 2 / 3 = 30

niveau van perfectie in de aanschaf van produktie-apparatuur
(zie tabel 9.2;blz. 186)

55 X'/s = 18

niveau vanperfectie in de besturing vande capaciteit van
produktiepotentieel

Dekeuzevandeweegfactoren isweerdeelseen subjectieve zaak;zieblz.94.
204

48

10.3. Besturing van de capaciteit van het produktiepotentieel bij de onderzochte bedrijven
De juiste keuze van de capaciteit van het produktiepotentieel op basis van een gekwantificeerde afweging vormt de basisvoor het voorkomen van problemen tijdens de
produktieplanning en produktie-uitvoering. Wordt een te lage capaciteit gekozen in
verhouding tot de noodzakelijke produktie, dan zal een storing of noodzakelijk onderhoud tot hoge kosten van produktieverlies leiden. Daarboven komen de mogelijke
extra kosten om onderhoud buiten de normale werktijden uit te voeren of de mogelijke extra kosten van produktieverlies na uitstellen van onderhoud. Een te grote capaciteit is overigens ook duur, reden om zoveel mogelijk van betrouwbare informatie uit
te gaan bij de capaciteitsbepaling.
In figuur 10.3 isde frequentieverdeling van de niveaus van perfectie op veld 1(capaciteit produktiepotentieel) gegeven.
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Figuur 10.3. Niveaus vanperfectie in de besturing van de capaciteit van produktiepotentieel
(veld IJ

Uit deze figuur blijkt dat hogere niveaus van perfectie wat minder vaak voorkomen.
De piek rond de middengebieden (30—60) is minder duidelijk dan bij de velden
2 t/m 6. Hier, bij veld 1,is de verdeling over de categorieën regelmatiger.
De afzonderlijke activiteiten op veld 1 geven daarbij het volgende beeld te zien.

Capaciteitsbepaling produktie-apparatuur
In figuur 10.4 is de frequentieverdeling gegeven van de niveausvan perfectie in de capaciteitsbepaling van produktie-aparatuur.
In de verschillende categorieën van niveausvan perfectie ziet men een lichte piek in de
categorie 40-49 en hoge niveaus van perfectie komen relatief wat minder voor. Wat
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betekent dit? De ontwikkeling van lage naar hoge niveaus van perfectie is alsvolgt te
beschrijven*:
1. Bij zeer lage niveaus van perfectie (0—10) beperkt men zich tot capaciteitsbepalingen per afzonderlijke machine;
2. Wat hogere niveaus van perfectie (10-30) kunnen we aanduiden met de fase van de
schattingen als aanvulling op de vorige fase;
3. De derde fase (perfectie 4 0 - 6 0 ) kenmerkt zich door dat rekening wordt gehouden
met een capaciteitsverlies door te verwachten storingen en stilstand, geschat op basisvan feitelijke informatie;
4. De hoogste niveaus van perfectie (60-100) wijzen erop dat bovendien rekening
wordt gehouden met een capaciteitsverlies tengevolge van vast preventief onderhoud, revisies e.d.
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Figuur 10.4. Niveaus vanperfectie in de capaciteitsbepaling van produktie-apparatuur

Hogere niveaus van perfectie blijken voor te komen in bedrijven waar de omvang van
het onderhoud groterisen waardeconsequentiesvanhet nalaten van onderhoud groter
zijn. Ook komen hoge niveaus van perfectie voor in bedrijven waar in meerploegendienst wordt gewerkt.
Voor defrequentieverdeling van de niveaus van perfectie in de aanschaf van produktieapparatuur en voor de bijbehorende toelichting verwijzen we naar figuur 9.5.

De besturing vande capaciteit als geheel
Op grond van de ontwikkeling van de afzonderlijke activiteiten kan nu een beschrijving worden gegeven van de overgang van lage naar hoge niveaus van perfectie bij de
capaciteit van produktie-apparatuur (veld 1). Zie figuur 10.5.
De omschrijving in deze figuur geeft een globale indruk van hetgeen vaak voorkomt
bij de onderzochte bedrijven. De vraag blijft dan hoever men moet gaan met het niveau van perfectie. Met andere woorden, welk niveau van perfectie is gewenst?
* Vergelijk tabel 10.2opblz.203.Antwoordcvindtmeninfase1;deantwoordena enbinfase2.
Fase3wordtgekenschetst doorantwoordd;fase4doorantwoordƒ
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niveau van
perfectie
Or
- beide bestuurlijke activiteiten worden uitgevoerd met
een laag niveau van perfectie

- b i j nieuwe apparatuur wordt een globale schatting
gemaakt van te verwachten onderhoud en stilstand;
de capaciteit van bestaande apparatuur wordt geschat
op ervaring
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- b i j de capaciteitsbepaling worden storingen en stilstanden geschat op basis van feitelijke informatie;
bij het overwegen van aanschaf van produktie-apparatuur wordt
rekening gehouden met wijzigingen in de aard van de onderhoudswerkzaamheden

40

- bij aanschaf van produktie-apparatuur wordt rekening gehouden
met te verwachten storingen en onderhoud van de apparatuur
en wordt eventueel getracht deze via het ontwerp te beïnvloeden;
bij de capaciteitsbepaling wordt rekening gehouden met capaciteitsverlies door preventief onderhoud

60

-beide bestuurlijke activiteiten worden op een zeer hoog
niveau van perfectie uitgevoerd

100

L

Figuur 10.5. Niveaus vanperfectie in veld 1

Ook bij veld 1 zijn het de twee indicatoren die we reeds bij de velden 2, 3 en 4 gebruikten, die bij de bepaling van het gewenste niveau van perfectie kunnen worden gehanteerd. Deze factoren zijn de omvang van het onderhoud c.q. het aantal onderhoudsuitvoerenden (B5, definitie bijlage 3) en de consequenties van het nalaten van
onderhoud Bil, definitie bijlage 3). Bovendien liggen de gewenste niveausvan perfectie van veld 2 en veld 1in dezelfde orde van grootte, hetgeen in de tussenverslagen [2]
terug te vinden is. Voor de bepaling van het gewenste niveau van perfectie op veld 1
(capaciteit produktiepotentieel) wordt dan ook verwezen naar figuur 9.9 op blz. 197
en naar de toelichting bij die figuur gegeven.
De gevonden cijfers voor het gewenste niveau van perfectie krijgen vervolgens meer
betekenis door ze te vergelijken met tabel 10.1 op blz 202, waarin de verschillende
vormen van besturing van de capaciteit van het produktiepotentieel zijn beschreven.
Ook hier merken we op dat het gewenste niveau van perfectie moet worden opgevat
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als een indicatie. Dat deze niet als norm kan worden beschouwd, waarbij een te grote
afwijking leidt tot hoge kosten of lage opbrengsten, werd besproken in hoofdstuk 3.
Voor het voorbeeldbedrijf vinden we als indicatie voor het gewenste niveau van perfectie, evenals bij veld 2, het niveau 55 (+ 10).Het feitelijke niveau van perfectie is 48
(uit tabel 10.3 op blz. 204). De conclusie is dat het feitelijke niveau van perfectie
binnen de tolerantiegrenzen valt en er geen directe aanleiding is om veranderingen te
overwegen.
10.4. Condities voor de besturing van de capaciteit van het produktiepotentieel
Het onderzoeksmateriaal geeft aanleiding tot de conclusie dat ook bij veld 1(capaciteit produktiepotentieel) bij hogere niveaus van perfectie meer tijd en geld aan condities wordt besteed. Deze conclusie werd ook getrokken bij de velden 2 t/m 6. Welke
deze condities zijn, is af te leiden uit de vragen die in het kader van veld 1 over de
aanwezigheid van condities werden gesteld. Deze zijn:
— Beschikt u over informatie over het noodzakelijke onderhoud (periodiek-onderhoudsschema's, revisieschema's e.d.)?;
— Beschikt u over informatie m.b.t. materiaalverbruik, bestede uren en kosten van
derden en worden deze gegevens regelmatig intern gepubliceerd?;
— Beschikt u over informatie m.b.t. storingen en stilstanden en wordt deze regelmatig
intern gepubliceerd? Heeft u daarbij inzicht in de kosten van produktiestilstand?;
— Welke personen of afdelingen zijn er betrokken bij de opstelling van capaciteits- en
produktieplannen?
Voor gedetailleerde uitkomsten m.b.t. de antwoorden op deze vragen verwijzen we
naar de tussenverslagen [12], terwijl tabel 10.4 een indruk geeft van wat het algemene
beeld isvan de condities die bij bepaalde niveausvan perfectie voorkomen.
Tabel 10.4. Niveau van perfectie in de besturing van de capaciteit van het produktiepotentieel, met daarbij vaak voorkomende condities
Conditiesopveld1.Capaciteitproduktiepotentieel
niveau
van
perfectie

korteomschrijvingvan decondities
informatie

organisatie

0-15

registratiekostenvanderden;smeerschema's

produktieleiding stelt produktieplannen op

15—30

registratiekostenvanderdenenmaterialen,jaarlijkse publikatie;smeerschema'sensomsperiodiekonderhoudsschema's

de directie stelt capaciteitsplannen op;de
produktieleiding stelt produktieplannen op

30—50

registratiekostenvanderden,matedirectieenproduktieleidingstellensamen
rialenenbestedeuren,publikatie op
capaciteitsplannen op;produktieleiding
verzoek;smeerschema's,vaakperiodiek- stelt produktieplannenop
onderhoudsschema'sensomsrevisieschema's
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50-70

registratiekostenvanderden,materialen, bestedeurenenstoringen;
publikatie opverzoek;inzichtinde
kostenvanproduktieverlies;smeerschema's,periodiek-onderhoudsschema'senvaakrevisieschema's

70-100 registratiekostenvanderden,materialen,bestedeurenenstoringen;
dagelijkse totwekelijkse publikatie;
inzicht inkostenvanproduktieverlies;smeerschema's,periodiekonderhoudsschema'senrevisieschema's

directie en produktieleiding stellen samen
capaciteitsplannen op; produktieleiding en
leiding technische dienstbepalenproduktieplan inonderlingoverleg

directie, produktieleiding enleidingtechnische dienst stellen in overlegcapaciteitsplannen op; directie, produktieleiding,
leiding technische dienst stellen samen
produktieplan op
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Bijlage 1.Een overzicht van bestuurlijke
begrippen

Onderhoudsproces
Het onderhoudsproces is het proceswaarinachtereenvolgende stappen onderhoud (of
anders gezegd gerealiseerde onderhoudskarweien of gerepareerde produktiemiddelen)
tot stand komt,alsgevolgvandevoorbereidende,uitvoerende encontrolerende werkzaamheden van meerdere personen of organen (denk aan de produktie-afdeling, de
technische dienst,deinkoopafdeling, leveranciers,depersoneelsafdeling enz.). Hetonderhoudsproces iste onderscheiden ineenzuiveruitvoerend eneenbesturend proces.

Zuiveruitvoerend proces
Het zuiveruitvoerend procesiseenketenvanachtereenvolgende feitelijke transformaties van het uitgangsmateriaal. Hetprocesiste typeren als'ervindt plaats wat tevoren
bedacht is'. Het zuiver uitvoerend proces ontstaat uit een keten van elementaire cellen. Voorbeelden zijn: het verwisselen van een onderdeel, het halen van materialen,
het maken vaneentekening,enz.

Elementairecel
Een elementaire celisdemeest elementaire vorm waarinzichhet uitvoerend gebeuren
voordoet. De elementaire cel houdt een bepaalde input (uitgangsmateriaal, bijvoorbeeld grondstof of halffabrikaat) in, die een concrete output (produkt ofdienst)oplevert, alsgevolg van een transformatie, die tot stand komt doordebijdrage vanmiddelen (mensen, gereedschappen, machines enz.). Bijdragen worden geleverd in de
vormvanbewerkingen aanhet uitgangsmateriaal.

Besturend proces
Het besturend proces is een proces waarin vanuit een bepaalde doelstellingdiewerkzaamheden worden geïnitieerd, gericht (opstellen vanalternatieven en keuzeuit alternatieven) enbeheerst (doen realiseren vanbeslissingen enbijsturen), dienodigzijnom
dedoelstellingte bereiken.
Het besturend proceskomt tot stand doorhetverrichtenvanbestuurlijkeactiviteiten.
Hetbesturend procesisvankaraktereenbeslissingsprocesof besluitvormingsproces en
kent alstussen-eneindresultaten beslissingen of besluiten.
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Bestuurlijk resultaat
Een bestuurlijk resultaat is het tussen- of eindresultaat in eenbesturend proces.Elke
genomen beslissingof besluit isindezezin eenbestuurlijk resultaat.
Bestuurlijke resultaten diegegeven dedoelstelling altijd (moeten)voorkomen noemen
weelementaire bestuurlijke resultaten.

Aandachtsveld
Een elementair aandachtsveld is een groep van beslissingen of besluiten, dieonder te
brengen zijn ineenenhetzelfde elementaire bestuurlijke resultaat.
De noodzaak tot het nemen van beslissingenopéénaandachtsveld wordt elementaire
bestuurlijke opgave genoemd.

Wijzevan besturen
De wijze van besturen is de wijze waarop het besturend gebeuren isingericht (welke
conditieserzijn) enfunctioneert (hoehet besturend procesis).
De wijze van besturen wordt gekarakteriseerd door de mate van aanwezigheid van
condities enhet niveauvan perfectie.

Niveauvan perfectie
Het niveau van perfectie isdematewaarineenperfect verloopvanhet besturend proces wordt bereikt. Het wordt aangeduid met eencijfer opdeschaal0tot 100. Daarbij
staat het cijfer 100 voor het perfecte verloop van het besturend proces.Het perfecte
verloopvanhet besturend proceskent:
— volledige systematiek: dezelfde beslissingen diesteedsterugkomen, worden telkens
opexactdezelfde wijzegenomen;
— consequente terugkoppeling: er is een voortdurende toetsing van dejuistheid van
degenomenbeslissing;
— de hoogste mate vanvooruitzien: erwordt zovervooruitgezien alsde werkingsduur
vaneenbeslissing;
— volledige integratie: alle invloedsfactoren op de beslissing worden indebesluitvormingbetrokken.

Condities
Condities zijn de materiële en immateriële voorwaarden, waarin moet worden voorzienombestuurlijke activiteiten mogelijk temakenenonderinvloed waarvanbestuurlijke activiteiten zichvoltrekken.
212

Onderhoudsbeleid
Het onderhoudsbeleid is de in de onderneming geldende visie, die als uitgangspunt
dient bij de bepaling en realiseringvanhet onderhoud. Het onderhoudsbeleid isopgebouwd uit een onderhoudsconcept, eenbestuurstechnisch concept eneengedragsconcept.

Onderhoudsstrategie
De onderhoudsstrategie is het geheel van beslissingen over enerzijds het in de toekomst te realiseren onderhoud en over anderzijds het onderhoudspotentieel dat voor
derealisering ervanter beschikking zalworden gesteld.
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Bijlage 2. Uitgangspunten bij het
invullen van de vragen

De vragen, genummerd als 1t/m 22, dienen te worden ingevuld voor één en hetzelfde
werkingsgebied en één representatieve periode, rekening houdend met onderstaande
uitgangspunten.

Werkingsgebied
De vragen kunnen worden ingevuld voor het onderhoud binnen het gehele bedrijf of
— naar keuze - een gedeelte van het bedrijf. Het gehele bedrijf of het gekozen gedeelte van het bedrijf wordt het werkingsgebied van de diagnose genoemd.
In principe kan elk gedeelte van het bedrijf, waarvoor de gegevens van het onderhoud
redelijkerwijze afzonderlijk te geven zijn, als werkingsgebied worden gekozen. In die
bedrijven waar de onderhoudswerkzaamheden worden verricht door verschillende
technische diensten kan als werkingsgebied dàt gedeelte van het bedrijf worden gekozen waarvoor één bepaalde technische dienst de onderhoudswerkzaamheden verricht.
(Eventueel kunnen voor meerdere werkingsgebieden de vragen afzonderlijk worden ingevuld).
Indien sprake is van meerdere gespecialiseerde technische diensten (werktuigkundige
dienst, elektronische dienst) die een gezamenlijk werkterrein hebben, kan het beste
dit werkterrein als werkingsgebied van het onderzoek worden gekozen.

Representatieve periode
Een representatieve periode is een periode, die zo groot wordt gekozen, dat het beeld
van de onderhoudsbesturing, dat ontstaat voor die periode, als representatief kan
worden beschouwd.
Meestal zal men een periode van één jaar in beschouwing nemen. Met name vragen
over aanschaf en vervanging van produktie-apparatuur en soortgelijke vragen leiden ertoe de keuze van een periode van minimaal éénjaar aan te bevelen.

Onderhoud
Onder onderhoud wordt verstaan alle werkzaamheden met de daarbij behorende voorbereidingen en controle-activiteiten die worden uitgevoerd om de duurzame produk215

tiemiddelen waarover wordt beschikt, in de toestand te houden of weer in de toestand
te brengen die voor de vervulling van hun functie nodig wordt geacht.
Onderhoud kan worden verricht door een of meer technische dienst(en), door andere
afdelingen van het bedrijf en door buitenfirma's. In de vragen worden — in overeenstemming met de definitie — de werkzaamheden die het produktiepersoneel incidenteel of routinematig aan het onderhoud besteedt, ook tot het onderhoud gerekend.
Onderhoud kan onder andere de volgende werkzaamheden omvatten:
— het opheffen en voorkomen van storingen;
— onderdelen verwisselen en repareren;
— revisiebeurten;
— smeren en schoonmaken;
transport ten behoeve van onderhoud.
Onderhoudswerkzaamheden, onderhoudsopdrachten, onderhoudskosten enz. zijn
werkzaamheden, opdrachten, kosten enz. ten behoeve van het hierboven gedefinieerde onderhoud.
Tot het onderhoud worden bijvoorbeeld niet gerekend:
— nieuwbouw;
op zichzelf staande bedrijfsverbeteringen, óók niet ter vermindering van onderhoud;
— fabricage van nieuwe reserve-onderdelen.
De genoemde onderhoudswerkzaamheden kunnen onder andere bestaan uit:
— leiding en toezicht;
— stafwerkzaamheden ten behoeve van werkvoorbereiding, planning, documentatie,
onderzoek en afgifte van reserve-onderdelen en materialen;
— uitvoerende werkzaamheden.

Technische dienst
Onder technische dienst wordt verstaan: een afdeling van het bedrijf die uitvoerende
(en meestal ook voorbereidende en controlerende) werkzaamheden verricht ten behoeve van het onderhoud (zie boven).
Veelal worden door de technische dienst ook werkzaamheden verricht ten behoeve
van nieuwbouw, bedrijfsverbetering e.d., werkzaamheden die niet tot onderhoud worden gerekend.

Apparatuur
Onder produktie- en onderhoudsapparatuur wordt verstaan de duurzame produktiemiddelen die voor de directe uitvoering van produktie resp. onderhoud worden gebruikt.
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Hiertoe behoren bijvoorbeeld ook transportmiddelen voor intern transport, verpakkingsmachines, procescomputers, e.d. Gebouwen,terreinen,algemene computers e.d.
worden niet gerekend tot de apparatuur.

Bazen
Bazen zijn functionarissen, die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering vanproduktie of onderhoud. Hun taak isleidinggevend,maarkangedeeltelijk ook direct uitvoerend zijn.
Bazen wordengerekendtot het leidinggevend personeel. Alle personen diegeenbaas
ofhogere functionaris zijn, worden gerekend tot het uitvoerend personeel.

Niveauvan perfectie
Het niveau van perfectie isdematewaarin eenperfect verloopvanhet besturend proces wordt bereikt. Het wordt aangeduid met een cijfer opdeschaal0tot 100. Daarbij
staat het cijfer 100 voor het perfecte verloop van het besturend proces.Het perfecte
verloopvanhet besturend proceskent:
— volledige systematiek: dezelfde beslissingen die steeds terugkomen, worden op
exact dezelfde wijzegenomen;
— consequente terugkoppeling: er is een voortdurende toetsing van dejuistheid van
degenomen beslissing;
— de hoogste mate vanvooruitzien: erwordt zovervooruitgezien alsde werkingsduur
van eenbeslissing;
— volledige integratie: alle invloedsfactoren op de beslissing worden indebesluitvormingbetrokken.
Devragen 1 t/m 22zijn bedoeld omvoorverschillendebestuurlijke activiteiten het niveau van perfectie getalmatig vast teleggen.Deberekeningsprocedures zijn bijdevragen aangegeven.Indien het berekendeniveau vanperfectiehetgetal100overschrijdt,
wordt toch 100 ingevuld. De niveausvanperfectie vanverschillende bestuurlijke activiteiten zijn vergelijkbaar, omdat ze alle zijn gebaseerd op één algemene schaal.
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Bijlage 3.Belangrijkste begrippen en
kengetallen* met betrekking tot
onderhoud
Onderhoud
Onder onderhoud wordt verstaan alle werkzaamheden, met de daarbij behorende
voorbereidingen en controle-activiteiten, die worden uitgevoerd om de duurzame produktiemiddelen waarover wordt beschikt, in de toestand te houden of weer in de toestand te brengen die voor de vervulling van hun functie nodig wordt geacht (zie ook
bijlage 2).

BI. Aard van het onderhoud
De aard van het onderhoud duidt op de inhoud van de onderhoudskarweien (mechanisch, elektronisch enz., grote of kleine karweien, alleen of gezamelijk uit te voeren
enz.) Deze is af te leiden uit de samenstelling van de produktie-apparatuur en gebouwen (veel of weinig onderdelen; veel of weinig verschillende componenten, waarbij
onder componenten delen van een machine worden verstaan met een eigen functie;
en veel of weinig verschillende machines of gebouwen).
De getalswaarde van BI varieert van 1 tot 5. Onderstaande voorbeelden geven een indruk van de inschaling van verschillende bedrijven:
1.confectie, houtwaren;
2. levensmiddelen, elektrotechnische Produkten, machines;
3. grafische Produkten, dranken;
4. wals-en gietprodukten, papier;
5. aardolieprodukten, chemicaliën.

B5: Omvang van het onderhoud
De omvang van het onderhoud wordt aangeduid door het aantal onderhoudsuitvoerenden.
De getalswaarde vanB5 wordt alsvolgt berekend:
totale bezetting technische dienst
minus
aantal manjaren leiding en staf (waartoe ook de bazen behoren, zie bijlage 2)
* Dewat onlogische nummeringvan kengetallen is een gevolgvan onze wens aan te sluitenopde
reedsverschenen tussenverslagenvandit onderzoek.
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plus
de gemiddelde bezetting vanpersoneelvanbuitenfirma's, werkend ten behoevevan
detechnische dienst
plus
de gemiddelde bezetting van geleend personeel van andere afdelingen van het bedrijf, dat werkte onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de technische
dienst.
Het aldus gevonden aantal manjaren wordtvermenigvuldigdmethetpercentagevande
totale tijdsbesteding dat aanfeitelijk onderhoudswerk wordt besteed.Dithoudt indat
activiteiten alsnieuwbouw, bedrijfsverbeteringen, magazijnbeheer, brandweer, umstellen, energievoorziening en huishoudelijke diensten worden weggelaten. Het aldusgevonden getalgeeft degetalwaardevoorB5.
Bil: Deconsequentiesvanhetnalatenvanonderhoud
Consequenties van het nalaten vanonderhoud bestaan uit enerzijds gevaarvoorpersoneel en omgeving (veiligheid) en anderzijds de kosten van produktieverlies door stilstand, te late levering, slechte kwaliteit, besmetting, afval en uitval, verliesaangoodwillenvante snelleslijtagevanmachines engebouwen.
De getalwaarde van BI1varieert opeen schaalvan 1 tot 5.Onderstaande voorbeelden
geven eenindruk vandeinschalingvanverschillende bedrijven:
1.houtwaren,papierwaren;
2.machines,elektrische Produkten;
3. drukwerk, voedingsmiddelen;
4.elektronische Produkten;
5.chemicaliën, papier.
Het totale onderhoud kan op twee manierenwordenonderverdeeld, namelijkin:
— correctiefenpreventiefonderhouden in
— ongeplandengeplandonderhoud.
Correctief onderhoud
Correctief onderhoud is het onderhoud dat wordt uitgevoerd nadat een onaanvaardbare degradatie isopgetreden.
Preventief onderhoud
Preventief onderhoud is het onderhoud dat wordt verricht voordat een onaanvaardbare degradatie optreedt. Preventief onderhoud is onderteverdelen inperiodiek onderhoud eninspectief onderhoud.
Periodiek onderhoud
Periodiek onderhoud is het onderhoud dat wordt uitgevoerd met eenvaste frequentie
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op basis van öf de geleverde prestatie van een object (bijvoorbeeld aantal draai-uren,
aantal Produkten) öf de kalendertijd (onderhoud uitvoeren met vasteintervallen, bijvoorbeeld eenspermaand).

Inspectief onderhoud
Inspectief onderhoud is het onderhoud dat wordt verricht naar aanleiding van een
voorafgaande inspectie. Deze inspectie kan plaatsvinden tijdens of buiten bedrijf van
demachines.

Geplandonderhoud
Gepland onderhoud ishet onderhoud datvantevoren inde produktiestilstandplanning
is opgenomen. Het bestaat uit al het preventieve onderhoud en een gedeelte van het
correctieve onderhoud, nl. dat deel, dat weliswaar na een storing wordt uitgevoerd,
maar dat zo weinig urgent isdat het indeproduktiestilstandplanning kan wordenopgenomen. Alhet niet-geplandeonderhoud noemen weongeplandonderhoud.

V:Voorspelbaarheidvanhetonderhoud
Onder voorspelbaarheid van het onderhoud wordt verstaan demate waarinhet onderhoud voorzienbaar is. Een indicatie voor de voorspelbaarheid wordt hier gevonden
door opte tellen
— het percentage periodiek onderhoud en
— dehelft vanhet percentage inspectief onderhoud.
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Niveausvanperfectieopeenschaal 0-100

i

1
1
1

Niveau
van
perfectie

Systematiek:
in hoeverre worden beslissingen
genomen volgens
een min of meer
vast patroon?

Terugkoppeling:
in hoeverre iser
een voortdurende
toetsingvan de
juistheid van de
genomen beslissing?

Vooruitzien:
in hoeverre wordt
bijhet nemen van
beslissingen vooruitgezien, uitgaande van de werkings
duurvan de beslissing?

Integratie:
in hoeverre wordt
het probleem, voordat de beslissing
wordt genomen,in
een groterverband
bezien?

zeer laag
0-20

geen regels:
een zekere routine
is aanwezig

nooit:
tenzij onbewust

nauwelijks.
menleeft met het
probleem van het
moment

niet:
het probleem wordt
op zichzelf staand
beschouwd

laag
20-40

vuistregels:
globale regels
vormen de basis
voor de besluitvorming

soms:
voor de hand
liggende
ervaringen
worden verwerkt

enigszins:
urgenties worden
bekeken

enigszins:
doorslaggevende
neveninvloeden
worden meegenomen

gemiddeld
40-60

regels:
belangrijke
beslissingsprocessen zijn
onderbouwd
met regels

regelmatig:
belangrijkste
informatie wordt
in overweging
genomen

redelijk:
prioriteiten
komen aan de
orde

in ruim verband:
er wordt gekeken
naar directe
raakvlakken

hoog
60-80

procedures:
combinaties van
op elkaar
afgestemde
regels

vaak:
demeeste informatie uit het
verleden wordt
in overweging
genomen

ver:
voorziene ontwikkelingen
worden in
overweging
genomen

inwijd verband:
belangrijke invloedsfactoren worden
meegenomen

zeer hoog
80-100

systemen:
uitgewogen
stelselvan op
elkaar afgestemde
procedures

altijd:
alle relevante
informatie uit
het verleden
wordt in overweging genomen

zeer ver:
te verwachten
ontwikkelingen
worden nagegaan
en in overweging
genomen

in algeheel verband:
alle invloedsfactoren
worden mee•
genomen
|
i

1
i

Totaalbeeld vandebesturingvanhet onderhoud

verwachte
produktieactiviteiten

Veld 1 : keuze
van soort en omvang van produktiepotentieel

te realiseren
Produkten
(produktieprognose)

beschikbaar te
stellen produktiepotentieel

Veld 2: zorg voor
de beschikbaarheid van produktiepotentieel

beschikbaar
produktiepotentieel
I

Y

Y

Veld 3: keuze van
soort en omvang
onderhoudspotentieelente realiseren onderhoud

I
I

Y
uitvoering
produktie

beschikbaar te
- stellen onderhoudspotentieel

Veld 4: zorg voor
de beschikbaarheid van onderhoudspotentieel

Y

I
I
I
I
I
Produkten

onderhoudsbehoefte

te realiseren
onderhoud (onderhoudsprognose)

beschikbaar onderhoudspotentieel

gevraagde
bijdragen

Veld 5: zorg voor
het functioneren
van het onderhoudspotentieel

geleverde bijdragen
(= onderhoudsuitvoering)

feitelijk
onderhoudswerkaanbod

<j«

Veld 6: Besturing van de
onderhoudswerkstroom

De zorg voor de totstandkoming van de produktie (produktieplanning enz.)
wordt buiten beschouwing gelaten

«{««{• Idem voor de zorg voor het feitelijk functioneren van het produktiepotentieel.

gerealiseerd
onderhoud

