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Foto: Ideo 

Onderhoud op orde
De serieuze onderhoudsexperts onder ons hebben vast een abonnement op nieuwsbrieven, 
kijken regelmatig op LinkedIn of volgen de laatste trends en innovaties binnen hun 
vakgebied. Daar valt het op dat termen als artifi cial intelligence, machine learning, big data, 
augmented reality en predictive maintenance vaak de revue passeren. En dat de auteurs van 
deze artikelen het er allemaal unaniem over eens zijn: van het inzetten van deze innovatieve 
en disruptieve technieken plukt de onderhoudsafdeling duidelijk de vruchten
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‘ ’
‘Doen we  
het juiste 

onderhoud?’

Voor Bas Horvers, SAP EAM consultant bij Ideo BV, klinkt dat alle-
maal leuk en aardig, maar voordat men dat heerlijke fruit kan oog-
sten, moet er nog wel het een en ander gebeuren. En daarmee doelt 
hij niet alleen op het onderbouwen en goedkeuren van flinke inves-
teringen op basis van een duidelijke business case, het trainen van 
personeel of het aanpassen van de bestaande assets en infrastruc-
tuur. “Misschien moeten we eens teruggaan naar de uitdagingen die 
we jaren geleden ook al hadden voor het op orde krijgen van onze 
onderhoudsprocessen. Terug naar de basis dus en vervolgens ons-
zelf afvragen of we die basis wel op orde hebben?”, aldus Horvers.

> Standaardisatie en Registratie. Hoe zit het met alle belang-
rijke elementen voor onderhoud die voortvloeien uit de organisatie-
doelstellingen? Zijn die eenduidig vastgelegd in een systeem, zoals 
bijvoorbeeld ISO 55000? En gebeurt de implementatie van dit sys-
teem organisatiebreed en is het onderhoud op orde? Standaardisatie 
zorgt voor stabiliteit en risicobeheersing en het maakt het mogelijk 
om weloverwogen beslissingen te nemen. 

Legt de organisatie intussen alle onderhoudsgerelateerde gegevens 
vast in een systeem en past het deze gegevens ook regelmatig aan 
naar de actualiteit? Naast een nauwkeurige registratie van assetgege-
vens, is het ook nodig om de gegevens vanuit het onderhoudsproces 
zelf vast te leggen, zodat er een onderhoudshistorie ontstaat. Een 
juiste, eenduidige en volledige registratie vormt een voorwaardelijke 
basis voor innovatie, zoals artificial intelligence en big data.

> PDCA-cyclus. Meten is weten. Alleen door te meten (en na-
tuurlijk registreren) kunnen we vragen beantwoorden als: ‘doen we 
het juiste onderhoud’ en ‘doen we het onderhoud juist’. Het belang 
van rapportages, waarmee we in control kunnen zijn en het proces 
kunnen bijsturen, is duidelijk. Hierbij is het van belang om zowel te 
sturen op asset effectiviteit als op asset efficiency. Als dit voor de 
onderhoudsorganisatie inzichtelijk is, is het mogelijk om ook nieuwe 
innovaties beter te beoordelen op hun kosteneffectiviteit en wordt 
het duidelijk of zij inderdaad van toegevoegde waarde zijn.

> Schaarste personeel. Goed personeel was en is nog steeds 
schaars. Voor onderhoudsorganisaties is het lastig om goed perso-
neel te vinden en te behouden. En het is een illusie dat er door in-
novatie, zoals bijvoorbeeld machine learning of robotisering, banen 
in het onderhoud komen te vervallen. Innovatie zorgt eerder voor 
een verschuiving en levert nieuwe banenkansen op. Horvers stelt: 
“Onderhouds-organisaties kunnen zich zelfs interessanter op de ar-
beidsmarkt positioneren door innovatieve technieken toe te passen 
en daarmee personeel aan te trekken. Het is een feit, goed personeel 
blijft de basis voor het kunnen uitvoeren van onderhoud en daar-
naast ook de basis om te kunnen innoveren”.

> De basis op orde. Voordat onderhoudsorganisaties écht de 
vruchten kunnen plukken van eerdergenoemde innovaties, moet de 
basis dus op orde zijn. Is het huidige onderhoud op orde en gestan-
daardiseerd en is de onderhoudshistorie compleet? Liggen er rap-
portages die helpen beoordelen of nieuwe innovaties ook van toege-
voegde waarde zijn? Alleen als de huidige onderhoudsprocessen op 
orde zijn en er voldoende gekwalificeerd personeel is, is het mogelijk 
om met de nieuwste innovaties aan de slag te gaan. <
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