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WATERLEIDINGBEDRIJF WIL U N I F O R M BELEID

Debedrijfsdoelstellingen gaanuitvan
hetgebruiksklaar zijn vaneeninsrallarieen
zijn vertaald naar kwanriteit, kwaliteit, wetgevingenkosten.Ditisgedaandoorper
aspecteenrisicomatrix optestellen, waarin
defaalkansen tegendefaaleffecten zijn uitgezet.Indematrix isaangegeven welke
kans-effect-combinaties (risico=kansx
effect) acceptabeldanwelonacceptabel zijn.
Dezeviermarricesvormendetoetssteen
voorhetwelofnietdoenvan onderhoud.

Vitens legt onderhoud
enbeheer installaties
onderde loep

Deonderhoudsbehoefte vaneenproductie-installatieisbepaald metbehulpvande
FMECA-methodiek ('FailureModes, Effects
andCriticalityAnalysis').Peronderdeel
(pomp,afsluiter, debietmeter) wordtaande
hand vaneenstandaard vragenlijst nagegaan hoevaakdiefaalt,welkegevolgendit
heeft enwathetgewensteondethoudzou
moeten zijn:preventiefofcorrectief(voordat
het falen plaarsvindt respecrievelijkerna).
Vervolgenszijn de onderhoudsmedewerkers
geïnterviewd.Zijzijn vanessentieelbelang,
omdatzijdegenen zijn diehetbestezicht
hebbenophetfunctioneren enfalen vaneen
installatie.

Vitensheefthetonderhoudaanenbeheervanzijnzuiveringsinstallatieskntischgetoetst.Hetonderhoudmoestefficiënter. Vitenswildaarnaasthetonderhoudvandedrieregio'suniform maken.Alle
zuiveringsinstallatieszijninmiddelsdoorgelicht,waardoorduidelijk iswataanonderhoudgedaan
moetworden.Hetdrinkwaterbedrijfwilnuopelkniveau binnendeorganisatie blijvend aandacht
schenkenaaneenverdereverbetering enuniformering vanhetonderhoud.
Aandacht krijgen wasinwaterleidingNederland toteenaantaljaren terugvooral
eenzaakvannieuwbouw plegen.Wanteen
nieuweinstallatie mochtdandrinkwater
produceren, ookergbelangrijk warende
daaraangekoppelde onderzoeksprogramma'sendeuitstraling.Vooreen waterleidingbedrijfwas nieuwbouw alsademen:
zondernieuwbouwgeen leven.Doordie
hogestatusvoornieuwbouw kregen andere
zakenvaakminder aandachr,zoalsbeheeren
onderhoud.Diewerdengedreven doorde
gedachtedateeninstallatiehetgewoon
moetdoen.Hierdoor koneenonderhoudspraktijk ontstaan metmaximale aandacht
voorregelmatige inspectieenonmiddellijke
reparatie.Doordatbeheerenonderhoud
geenonderzoekstraditie kennenzoalsbij
nieuwbouw,ishetonderhoud traditioneel
vanaard:jedoerwatje doet,omdatjehet
gisterenookzodeed(waarbijje eigenlijk
vindtdat,zoalsjij herdoet,hetnietveel
beterkan).
OokbijVirenswasbovenstaande onderhoudspraktijk gemeengoed.Allegoedetradities tenspijt bleekhetonderhoudper
regioechtersterkteverschillen.De fusie
(januari 2002)haddanweléénbedrijfopgeleverd,maarookdrieverschillende onderhoudspraktijken: elkefusiepartner heeft zijn
eigenonderhoudstraditie ingebracht.Daarbijkwamdat,zoalshetgevalisbijveeltradities,onderhoudsregels welinhoofd enhandenzaten,maar nietaltijd oppapier
stonden.Hierdoorendoorhetontbreken
vanhistorische datavan onderhoudsinspanningen (inclusief storingsafhandelingen)
ontbrak eengedegen basisvooronderzoek
enoptimalisatie.
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fenis engeziendenieuwe schaalgrootte
heeft Vitensin2004besloten hetbeheeren
hetonderhoud regenherlichttehouden.
Doelhierbij washetformuleren enuirvoerenvanbeleid methetgewenste onderhoud
als resultaat.
Het onderhoud bijVitens isgebaseerd
op'ReliabilityCenteredMainrenance'.Ditis
eenonderhoudsfilosofie diegeticht isop
optimalebeschikbaarheid vaninstallaties.
Optimaal isdatonderhoud,dat isgerichtop
hetvoldoenaandebeleidsdoelstellingen.
Nietminder,wantdanwordt hetrisicoop
hetniethalen vandedoelstellingen onacceptabelgroot.Maarooknietmeer,wantdat
geeft extrakostenénextrarisico ('maintenanceinduced failure').Ineerste instantie
zijn debeleidsdoelstellingen vanVitensspecifiekgeformuleerd voorhet onderhouden
vanproductie-installaties (winningt/mdisttibutiepompen).Zakenalsbedieningvan
productiefaciliteiten enhetonderhouden
vanhetdisttibutienet zijn later apartopgepakt.

Risicomatrix 'Kwantiteit'
Faaleffect

Eénvandedoelstellingen wastekomen
totuniform onderhoud:herzelfde onderhoud
invergelijkbare situaties.Daaromwerd,na
hetdootlichtenvaneenaantalpompstations,
deinformatie ingebrachtineenonderhoudsplarform,waarinvoorelkvanderegio's
iemand vertegenwoordigdwas.
Nahetvaststellenvandeonderhoudsbehoefte vooralleproductielocaties vanVitens
zijn deonderhoudsregels inheronderhoudsbeheersysteem ingevoerd.Dirgenereertvervolgens werkordersvoordeonderhoudsmedewerkers,diehunbevindingen
tetugkoppelen.Opdezemanier wordteen
databestand opgebouwddatverdereoptimalisatiekanondersreunen.

Faalkans [i/...jaar]
5

J

i

1/1

Installatienivcau
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1. Geenderving,echter binnen 4uurdienener
adequatemaatregelen tczijngenomen

niet kritisch

niet kritisch

2.Geenderving,echter binnen 2 uurdienen er
adequatemaatregelen tezijn genomen

niet kritisch

niet kritisch

3.Derving,binnen 1 uur leveringweer mogelijken H .
minder dan2000getroffen aansluitingen

... ,

niet kritisch

4.Derving,langerdan 1 uurgeen leveringófmeer ^ H P P P P H ^ V P f P i P f l
dan 2000getroffen aansluitingen

^VPfPW

niet kritisch

Controlevandeinstallatie.

Wat levert het op?
Intotaalisvoor64productielocatiesde
onderhoudsbehoefte bepaald.Deoverige
locatiesstaanopdenominatieom ingrijpend
teworden verbouwdofte wordengesloten.
Het mogeduidelijk zijn dat het analyseren
vaneendergelijkaantallocatieseenomvangrijke klusis.Vanzelfsprekend komtdevraag
naarbovenofeen dergelijke inspanning
loont.Onsantwoord iseenvolmondig'ja'.
Eenaanzienlijke hoeveelheid onderhoud
blijkt effectiever, datwilzeggenmeteen
lagerefrequentie ofcorrectief,tekunnen
worden uitgevoerd.Gegevendegevolgdesystematiek wordtnietverwachtdatdekostenbesparingopgeplandonderhoud zalleiden
toteenevengrotestijging indestoringskosten,maaréénenanderdientgedurendede
komendejaren tewordengevalideerd.
Voorwatbetreft deonderhoudsregelsis
aanhetprimaire doelvoldaan.Vitens
beschiktnu overuniforme en efficiënte
regels.Hiermee istevenseenbasisgelegd
voorgedegen kennisbeheer, verdereanalyse
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endusverdereoptimalisatie.Het opnemen
vanderegelsineen onderhoudsbeheersysreemishierbij essentieel,omdat alleen met
behulpdaarvandezogeheten Demmingcyclus('Plan-Do-Check-Act')systematisch
kanwordendoorlopen.Tevenskandeverkregen kennis wordengebruikt bij het ontwerpengebruik vannieuweinstallaties.
Eenaardigvoorbeeld vanhetvoordeel
vantransparantie ispompstation 't Klooster.
Naanalysevandeonderhoudsbehoefte bleek
datmaar liefst eenderdevandejaarlijkse
onderhoudsinspanning opgingaan het
schoonmaken vande doseermondstukken
vandeontharding.Ditroeptdevraagopof
voordeelistebehalen methet aanpassen van
debedrijfsvoering en/ofdeinstallatie.
Naastdebedoeldeopbrengsten zijner
ookenkeleonvoorziene opbrengsten.Zo
bleekhet project eengoedestokachterde
deur omnietgeactualiseerde informatie
(tekeningen,schema's,etc.)alsnogaante
passen.Tevenswerdduidelijkdatzakenals

hetontwerpen vannieuweinstallaties, het
magazijn- eninkoopbeleid,calibratie-en
monitoringsbeleid éncontracten met externepartijen, invloed hebbenopc.q.beïnvloed
wordendoorkeuzendiewordengemaakt op
hetgebied vanonderhoud.Aldezezaken
zijn namelijk gerelareerd aandebinnende
onderhoudspraktijk ingeschatte risico's.Zo
heeft bijvoorbeeld watwelofniet'opde
plankstaat'invloedopderepararietijd en
daarmeeophet faaleffect vaneenonderdeel
endaarmeeopherbenodigde onderhoud.
Ookmaakrhetuit ofeen leverancier binnen
24uur opdestoepmoetstaanofdatvoor
bepaaldeonderdelen hetfaalrisico (kansx
effect) dusdaniglaagisdateen langere
responstijd ookvolstaat(hetgeen aanmerkelijk inkosten kanschelen).Verdereoptimalisatievanaldezezaken leverteenconsistenterenefficiënter geheelaan werkprocessen
binnen een waterleidingbedrijf

Succesfactoren
Naafronding vanhetproject afgelopen
zomer kunnen wenu debalans opmaken.
Debeoordelingbevateigenlijk alleenpositievepunten.Watwarende succesfactoren?
Loskomenvanoudeenhetaanlerenvan
nieuweonderhoudsgewoonten kanalleen
slagenalseen onderhoudsbeheersysteem
wordtgebruikt datdwingend is(hetisniet
mogelijk buiren hetsysreemomjewerkte
doen).Daarnaast bleekhetvoordemotivatie
vandedeelnemers vangrootbelangtezijn
darderesultaten vanhetproject daadwerkelijk worden gebruikt.
BijVitensisruimeaandachrbesteedaan
deveranderingenenhetcreërenvandraagvlakdaarvoor.'Alsikmijn kennisdeelmaak
ikmezelfoverbodig','Ikwilgewoonelke
weeknaardatpompstation.Andersvertrouw
ikhetniet','Ikmaggeenonderhoud meer
aandiepompdoen,maaralsiekapotgaat
wordikeropaangesproken',warenreactiesop
hetnieuweonderhoudsbeleid.Alsgeenuitgebreideaandachtwasbesteedaanhet toelichtenvanhetnieuwebeleidenhet wegnemen
vanweerstand,warentijdens de informatiebijeenkomsten waarschijnlijk dehakkenin
hetzandgegaanenzougeeneerlijkbeeldvan
hetbenodigdeonderhoud zijn ontstaan.
Bovendienishetdanzeerdevraagofinde
tijd nahetprojecreeneerlijke terugkoppeling
vanbesteeddetijd enverrichtewerkzaamhedenmagwordenverwachr.Onderhoud,hoe
technischook,isuiteindelijk mensenwerk. «T
Egbert Klein Horsman (Vitens)
François vanEkkendonk (DHV)
Voormeerinformatie:(033)468z$z$ of
(038)427^104.
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