
vangingsmarkt. In werkelijkheid ontstaan 
de geclaimde kostenreducties niet door 
het vertroetelen van de eindverbruiker. 
Het is de tucht van de markt die produc-
ten en diensten goedkoper maakt. En 
om op ons uitgangspunt terugkomend, 
een markt die leeft van het verschijnsel 
storing.

De praktijk
Op de werkvloer is al die toegepaste effi-
ciency nadrukkelijk aanwezig. Nemen we 
een gemiddelde energiecentrale uit de 
provincie. Nadat de onderhoudmanager 
op een seminar is geweest, moet ieder-
een opnieuw solliciteren op zijn eigen 
functie. Hij kreeg op de studieconferentie 
namelijk de nieuwste inzichten gepre-
senteerd en schaft ook maar meteen de 
meest recente software aan. Maar na 
twee jaar klimt die onderhoudmanager 

naar de volgende stap in zijn carrière-
planning met in zijn CV de implementatie 
van de laatste onderhoudstrategie bijge-
schreven. 
U raadt het al, de volgende onderhoud-
manager dient zich aan. Het spel begint 
opnieuw met inzichten van een seminar 
implementeren, solliciteren op je eigen 
functie tot aan de onderhoudafdeling 
weer aanpassen aan de ‘nieuwe situatie. 
Dit gaat al jaren zo maar een krakende 
elektromotor behoort tot niemand zijn 
verantwoordelijkheid zolang het onder-
houdsoftwarepakket geen werkorder 
produceert. Initiatief is niet te digitalise-
ren. Het achtuurjournaal meldt intussen 
een halve stad zonder licht en de onder-
houdsmonteur wordt lusteloos. Helaas 
komt het hierboven beschrevene niet 
alleen bij elektriciteitscentrales voor. Het 
is overal te horen voor wie luisteren wil. 

Het geloof in de markt en het geloof in 
allerlei onderhoudgoeroes wordt over-
schaduwd. Dat terwijl het daar in het 
onderhoud werkelijk om gaat: storingen 
voorkomen.

Verborgen schat
De 21 miljard euro per jaar aan kosten-
besparing van het begin van dit verhaal 
is niet van de ene op de andere dag 
te realiseren. PAO vraagt om een cul-
tuuromslag in onderhoudsland. Op de 
werkvloer, waar de focus moet worden 
verlegd van bestrijden en voorkomen 
van storingen, naar het wegnemen van 
storingsoorzaken. Root Cause Analyses 
(RCA) is daarvoor al een langer bekende 
techniek maar vertrekt vanuit een opge-
treden storing. Monteurs hebben naast 
hun eigen zintuigen daarom ook tools en 
tijd nodig om de patronen, de oorzaak in 
een storing boven water te leren halen. 
In een volgende stap zijn apparaten als 
trillingsanalyseapparatuur behulpzaam 
in combinatie met een gedegen oplei-
ding. Trillingen bieden een schat aan 
informatie over patronen die naar een 
storing kunnen leiden. Omgaan en leren 
luisteren met ultrasone instrumenten is 
snel te leren en ook thermografie geeft 
de verborgen storingen weer. 
Maar PAO vereist ook een cultuurom-
slag bij het management. Soms is het 
patroon, de oorzaak vinden van een 
storing niet klaar met de ‘opsporing van 
een dader die de schuld krijgt’. Het ma-
nagement moet zich afvragen of een 
medewerker er debet aan is. Waarom 
maakt de medewerker dan een storing? 
Worden werk- en rusttijden overschre-
den? Demotiveert de salariëring, schiet 
de opleiding te kort? Of mag zijn inkoper 
wel machines blijven inkopen waarin de 
verborgen patronen gratis worden mee-
geleverd? 
Het uiteindelijke effect van Patroon Af-
hankelijk Onderhoud is een gooi naar 
duurzaamheid. Ook innovatie, spanning 
en de euforie van een gevonden sto-
ringsoorzaak is terug in de werkplaats. De 
arbeid voor monteurs loopt dan weer in 
de pas met hun opleiding en niveau. On-
derhoudsoftware alleen lost immers geen 
storing op. Dat doen monteurs. 
www.mtd.nl
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Als eenvoud kenmerk van het ware is, dan wordt Patroon Af-
hankelijk Onderhoud (PAO) dat voor machines. PAO is een 
nieuwe onderhoudfilosofie die behelst dat de oorzaken achter 
elke storing worden gezocht (zie ook Maintenance Benelux nr. 
5, november 2013, pagina 10, 11 en 12). Met het wegnemen 
van de oorzaak, oftewel het patroon) verdwijnt ook het gevolg, 
oftewel de storing). Hoe is het mogelijk dat dit zo lang over het 
hoofd is gezien. Zou het komen omdat deze simpele waarheid 
overschaduwd wordt door een onderhoudsindustrie die leeft 
van storingen?

De onderhoudindustrie, bestaande uit 
consultancy, toeleveranciers en repa-
ratiebedrijven, claimt kostenbesparing 
voor de eindverbruiker. Een reparatie- of 
onderhoudfirma ‘ontzorgt’ en Consul-
tants komen met de laatste trends in 
onderhoudsoftware. Toeleveranciers 
verschaffen de eindverbruiker innovatie 
en performance. Volgens het Nvdo on-
derhoudkompas 2013 besteden eindver-
bruikers 35 miljard euro aan onderhoud 
per jaar in Nederland

Storingsoorzaken.
De Nvdo (Nederlandse Vereniging van 
Doelmatig Onderhoud) werkt met de 
resultaten van een commissie die studie 
deed naar storingsoorzaken. De leden 
van deze werkgroep vertegenwoordigen 
allerlei sectoren van bedrijvigheid. De 
resultaten geven de volgende: 20 pro-
cent is te wijten aan ontwerpfouten, bij 
30 procent gaat het om normale slijtage, 
10 procent is foutief onderhoud en 40 
procent ligt bij bedieningsfouten. Aan de 
normale slijtage van machinerie is weinig 
te doen. Dat is een natuurlijk gegeven, 
van oxidatie, wrijving, vermoeidheid tot 
andere natuurkundige verschijnselen. 
Tien procent foutief onderhoud kan min-
der door meer te investeren in scholing. 
Ontwerpfouten houdt in dat er beter op 
kwaliteit moet worden gelet en dat niet 
altijd de goedkoopste aanbieder de op-
dracht krijgt. Bedieningsfouten die expres 
gebeuren, vallen onder sabotage. Kort 
gesteld, is 70 procent van de storingen 
op de één of andere manier beïnvloed-
baar. Natuurlijk zal het smeren en conser-

veren van machinerie blijven bestaan. 
Laten we zeggen, ongeveer 10 procent. 
Dus met het wegnemen van de oorzaak 
van storingen, ligt er voor eindverbruikers 
zo’n 21 miljard aan bespaarmogelijkhe-
den. 

Beperking
Consultancybedrijven bieden in het be-
dwingen van productieschade en het 
beheersen van het onderhoud sofware 
aan, variërend van risicoanalyses als Mort 
en Risman tot aan RCM/ Fmeca-metho-
dieken en Asset Efficiency Optimization-
modellen. Bedrijven zijn tijd en geld kwijt 
aan het in de lucht houden van BOP, SAP, 
Maximo of McMain die weergeven welk 
onderhoud er wanneer moet worden 
uitgevoerd.  
Met onderhoudsoftwarepakketten kun-
nen geen werkopdrachten worden ge-
geven om te sleutelen aan machines om 
patronen weg te nemen die naar een 
storing leiden. Daarvoor is inzicht, gevoel, 
initiatief en het ‘op de klompen aanvoe-
len’ van storingen voor nodig. Dat is niet 
weer te geven in de digitale enen en 
nullen. Softwarepakketten beknotten op 
deze manier het technische onderhoud. 
Naast het steunen en sturen van het 
praktische onderhoudswerk, ondervinden 
die pakketten ook ruis van controle en 
discipline van de onderhoudsmonteur. 
De input van werkzaamheden in de 
software gebeurt niet altijd waarheids-
getrouw. Terwijl een onderhoudsoftware-
pakket staat of valt met de juiste input. 
Het gevolg is dat theorie en praktijk on-
gelijk opmarcheren. 

Controverse
Een andere onderhoudpartij, de repa-
ratiebedrijven, verkopen besparingen 
met groen en duurzaam en komen met 
‘state of the art solutions’. Soms wordt 
het ‘ontzorgen’ in prestatiecontracten 
gegoten waarin het profijt voor de eind-
verbruiker is vastgelegd en de belangen 
van de uitvoerder juridisch zijn afgedekt. 
De belangen van beide partijen zijn im-
mers tegengesteld. De eindverbruiker wil 
zo weinig mogelijk betalen en de leve-
rancier zoveel mogelijk verdienen. Bij elke 
storing begint het zwarte pieten. 
De derde partij, de toeleveranciers pro-
duceren steeds lichter en goedkoper. 
Energiebesparing is daarbij de belang-
rijke drijfveer maar resonantiefrequenties 
komen hierdoor wel steeds dichter bij 
elkaar te liggen en het maakt machines 
kwetsbaar. Ondertussen groeit de ver-
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