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Onderhoudsmanagementin het
zuiveringsbeheer
Onderhoudsmanagement krijgt indewaterschapswereldsteedsmeeraandacht.Beheerenonderhoud
vanwerkenenobjectenvormennamelijk eenbelangrijkekostenpostvoordewaterkwaliteitsbeheerders.Medeonderinvloedvanbestuurlijke trendsalshetBBP(beleids-enbeheerproces)wordthet
steedsbelangrijkerdatdebeheer-enonderhoudstaakgoed doordachtwordt'ingericht'.HetGroningsebedrijfVertisonderzochtinopdrachtvanSTOWAdestandvanzakeninhetzuiveringsbeheer.De
onderzoekersenquêteerdenhiervoorallewaterkwaliteitsbeheerdersenrelevanteadviseurs.Deuiteindelijkerapportage kreeghetkaraktervaneenhandleiding,omdatéénvandebelangrijkste bevindingenuithetonderzoekluiddedateengestructureerdkadervoorhetinvullenvanonderhoudsmanagementontbreekt.Dehandleiding kwamajgelopen maand uit.
Veelwaterschappen zijn zoekende,enerzijds naareenadequateinrichting van hun
onderhoudsconcept,anderzijds naareen
geschikt informatiesysteem omhet onderhoudsprocesgoedte ondersteunen.
Vanwegehetgevraagdedetailniveauvan
dehedendaagseinformatie indenieuwe
benaderingvanbeheerenonderhoud,worden
deveelgebruiktestamkaarten,onderhoudsenstoringsboekensteedsvakervervangen
doorcomputersoftware. OpdeNederlandse
marktzijn bijna 20softwarepakketten
(OnderhoudBeheerSystemen,afgekortOBS)
beschikbaardiespecifiek ingezetkunnen wordenomdebeheer-enonderhoudstaak binnen
debedrijven teondersteunen.Detoepassing
vandepakkettenzorgtregelmatigvoorproblemen.Diversevoorbeeldenzijn tenoemen
vangrotendeelsonsuccesvolleimplementaties.Onderhoudsmanagement opeengoed
niveaubrengenblijktlastigtezijn.Hetvergt
kennisvanzaken.
Hetproject 'Onderhoudsmanagement in
hetzuiveringsbeheer' haddaarom tweedoelen:hetinbeeldbrengen vandestandvan
zakenbijonderhoudsmanagement binnen
dewaterschappen enhetopstellen vaneen
handleidingvoorhet inrichten vanhet
onderhoudsproces binnen hetzuiveringsbeheer.Daartoezijn tweeenquêtes gehouden
voordezuiveringsbeheerders:éénvoorde
adviseurenéénvoorde softwareleverancier.
Deresulratenzijn verwerktineentussenrapportage.Aanvijfwaterschappen isbovendien
eenbezoekgebrachtommeergedetailleerde
informatie teverzamelen.

Deformulering vaneenonderhoudsaanpakkanvooreenwaterschapalsstartpunt
dienenomheteigenonderhoudsproces vorm
eninvullingtegeven.Ookalseenwaterschap
albepaaldeonderdelenindepraktijk heeft
uitgewerktkandeformulering vaneenonderhoudsaanpaknuttigzijn.Zokanzehelpen
bijhetinvullenvanontbrekendeonderdelen
ofdebestaandeinvullingbijsturen.Alsdoelstellingbijhetopstellenvaneenonderhoudsaanpakmoergeldendatwaterschappen niet
'opnieuwhetwielhoevenuittevinden',maar
zoveelmogelijkgebruikmakenvanreeds
opgedanekennisenervaringinherwerkveld.
Eenstructureleaanpakvan onderhoud
heeft temaken metbeleid,sturingenvoldoende middelen.

Eengoedeinvullingvanhetonderhoudsproces vereistdatop managementniveaueenonderhoudsbeleid wordtvastgesteld.Belangrijk hierinzijn dedoelstellingen
voordelangetetmijn endevisievanhet
waterschapop onderhoudsmanagemenr.
Hetgaathieromdoelstellingen voordeorganisatie,detechniekende financiën.
Hetonderhoudsproces vergtverdereen
zodanigeinvullingdatde doelstellingen
kunnen wordengerealiseerd.Hetonderhoudsbeleid endedaarinvastgelegdevisie
zijn hiervoordebasis.Vanbelanghierbij zijn:
• managementinformatie: welke informatieisnodigomhetonderhoudsproces te
sturen enhoekandezeinformatie boven
waterwordengehaald?;
• bedrijfsvergelijking: definirievankengetallen,ookrelevantals managementinformatie. Welkeonderhoudskengerallenzijn relevanrenhoekunnen deze
wordenopgeleverd?;
• planning:eenbelangrijk onderdeelvan
desturingisdeplanningvandeonderhoudswerkzaamheden. Hoewordr hiervangebruikgemaakt?
• enbudgetbewaking:onderhoud heeft
alsvoornaamste doeldete onderhouden
objecten ineengoedestaat tehoudenof
terug tebrengen.Dekosten hiervan
worden uir onderhoudsbudgetten
betaald.Informatie over budgetvoortgangmoet altijd voorhanden zijn, zodat
bijsturing bijdreigende overschrijding
mogelijkis.
Om hetonderhoud tekunnen monitoren,sturen enuit tevoeren,zijn hulpmiddelenbeschikbaar,zoals:

•

hetonderhoudsconcept:eenverzamelingregelsdiebeschrijven ofeen object
onderhoud behoeft plusdemethode van
onderhoud enwelketakeneruitgevoerd
moeten worden;
• onderhoudsmethoden: aandeuitvoeringvanonderhoud liggen verschillende
methoden tengrondslag.Zoisonderscheidmogelijk tussencorrectiefenpreventiefonderhoud;
• informatietechnologie: derolhiervan bij
hetsturen,analyserenen optimaliseren
vanhetonderhoudsproces isniet meer
wegtedenken enwordt bovendien
steedsgroter.Eenpraktische invulling
vaneenIT-hulpmiddeloponderhoudsgebied isdievaneen onderhoudbeheersysteem.Registratie vanalle informatie
rondeenonderhoudsklus moetgezien
wordenalseenvanzelfsprekend en
belangrijk onderdeelvandieklus
• en voorhetdaadwetkelijk uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden nogvele
anderehulpmiddelen, waaronder allerlei
soortengereedschap.

Adventus
HetAdventus-stelsel omvateenalgemeneopzet voorintegratieen standaardisatie
vaninformatie binnen eenwaterschap.Het
stelselisprimair bedoeldalssamenwerkingsinstrumenr ophet tertein van informatievoorziening. Inhetstelsel isonder
anderehetzuiveringsbeheer opgenomen.
Omdeinformariehuishouding rond
onderhoudsmanagement verderteoptimaliserenmoetendeverschillende toepassingen
gegevenskunnenuitwisselen.Adventusiseen
'kapstok'diedemogelijkheid biedtomditop
eengestandaardiseerdewijzeterealiseren.

Huidige stand van zaken
Dewaterschappen hanteren inhetalgemeengeenduidelijk beleid tenaanzien van
onderhoudsmanagement. Hetontbreekt op

ditmoment aaneengestructureerd kader.
Hierdoorbestaathetgevaardat bepaalde
onderdelen afzonderlijk worden uitgewerkt
eningevuld, hetgeen slechtstot suboptimalisatiekanleiden.Deonderdelen dievoor het
onderhoudsmanagement momenteelde
meesteaandacht opeisen,zijn het onderhoudsconcept enhetOBS(Onderhoud
BeheerSystemen].Eenoptimale inrichting
vanhetonderhoudsmanagement vergtechtereenbredereaandacht doorallehierin te
onderkennen onderdelen tebelichten,en
danooknogineenjuistevolgorde.
Bijdewaterschappen diegebruik maken
vaneenonderhoudsconcept isditop verschillendewijze totstandgekomen. Hetzelfdegeldtvoordeaanschafen implementatie
vandebeheerssystemen.Dezezijn niet
alleenopverschillende manierengeselecteerd,maarookopverschillendewijze inde
organisatie ingevoerd.
Inhet project 'Bedrijfsvcrgelijking Zuiveringsbeheer' en inrernbijdewaterschappenwordt het niet beschikbaar hebben van
adequateonderhoudskengetallen alseen
gemiservaren.Alleen meteen uniforme
werkwijze kunnen de onderhoudsprestaties
inhetkadervandebedrijfsvergelijking worden vergeleken enverder uitgewerkt.

Aanbevelingen
Doordat onderhoudsmanagement opdit
moment sterkindebelangstellingstaat,zal
heteenenormeimpuls krijgen alsdekrachtenwordengebundeld. Hetuitwisselen van
informarie enexpertisetussendewaterschappenkanzorgenvooreen efficiënte
inrichtingvanhet onderhoudsmanagement.
Hetrapport doeteenaantal aanbevelingen
opeenaantalterreinen, waarvan debelangrijkstezijn:
• Het isvanbelangdateen waterschap
invullinggeeft aanhet onderhoudsbeleidendit beleidbinnen degehele
organisatie kenbaar maakt.

•

Hetisaantebevelenomonderhoudskengetallenvoor managementinformatieenbedrijfsvergelijkingen verder uit
tewerken.Eengestructureerde inzetvan
onderhoudskennis bij het ontwerp van
insrallaties is belangrijk.
• Voorhetoptimaliseren vanhet onderhoud ishet vanbelangomzowelhet
onderhoudsconcept alshetbeheerssysteemvormtegeven.Allerelevante
sectorenbinnen hetwaterschap dienen
betrokken tezijn bijdeimplementatie
vanhet beheerssysteem.Het onderhoudsmanagement isbinnenAdventus
onvoldoendeuitgewerkt.Ditdeelvergt
daaromeennieuweanalyseenverdere
uitwerking.Bijdeinvoeringvaneen
beheerssysteem (OBS)iseengoeddoordacht invoeringstraject onmisbaar.De
keuzendiewordengemaakttijdens de
implementatiezijn vangroteinvloedop
hetgebruikenhet tebehalenrendement.Tenslottezijn erverschillende
gebruikersgroepen die(deels)gebruik
makenvandezelfde gegevens. Duidelijkheidomtrent wiedeverantwootdelijkheidheeft voorwelkegegevensisdaarom
vanbelang.Eengoedingerichtgegevensbeheerkanhier uitkomst bieden.
• Kennisborging bijdeuitvoering vanhet
onderhoud isnoodzakelijk om tevoorkomendatoptermijn kennis verloren
gaat.Derhalveishetzaakaandacht te
besteden aan kennismanagement.
Hetrapport/handleiding'Onderhoudsmanagementmhetzuiveringsbeheer,eenhandleidingop
basisvantheorieenpraktijk'istebestellenbij
SrOWA: (030)2321159. f
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