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Onderhoudsbeheersystemen. Hoewel ze

niet meer weg te denken zijn, is er ook

veel scepsis tegen deze systemen op de

werkvloer. Niet van de beheerders van het

systeem, maar van de onderhoudstechnici

die er in de praktijk mee werken. Soms

blijkt dat maar twintig procent van de

mogelijkheden gebruikt wordt. ls dit

onwil, verzet tegen verandering? ls de

input waar het pakket mee staat of valt

niet goed geregeld? Misschien is er wel

een diepere oorzaak.

Wim van der Have*

lle computerprogramma's - en
dus ook de onderhoudsbeheer-
systemen - maken van alles

wat er gebeurt enen en nullen. Dit is
natuurlijk voor de technische dienst
heel bruikbaar omdat veel terugke-
rende handelingen door de computer
feilloos kunnen worden uitgevoerd.
Het digitale archief is vele malen beter
dan de beperkende oude kaartenbak.

'Er ziln geen problemen,

Een goed onderhoudsbeheersysteem
is onontbeerlijk voor elke technische
dienst. Hierover hoeven we het dus
niet te hebben. Maar toch sluimert er
verzeÍ, waar we ook komen. Als er
over het onderhoudsbeheersysteem
wordt gepraat dan is het vaak in het
negatieve. Er hangen verdedigende
teksten boven de computer. Het heer-
sende idee is dan: de mensen willen
riet, ze zijn te weinig intelligent of
zoals een manager verzucht: 'er zljn
geen problemen, er zijn mensen'.
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Het onderhoudsbeheersvsteem levert* Wim vm der Have '

;;i;.;.";À;;";". een werkbon uit voor het vervangen
vanMTD. van een smeemippel. Artikelnummer

zoveel, te vinden in vakje Xwaarvan eÍ
nog zoveel liggen en de tijd is vijf mi-
nuten. Als de monteur met het nippel-
tje op pad is, wordt hij aangeschoten
door een operator, komt dan aanbij de
installatie die niet stil gezet mag wor-
den. Op zijn weg terug instrueert hij
iemand die een last verkeerd takelt en
bedenkt dat hij nog een telefoontje
moet plegen. Over de portofoon hoort
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hij dat hij nu wel bij de machine kan en
als hij daar is, heeft hij het verkeerde
steeksleuteltje bij zich en ja, het bah-
cootje is even kwijt. Terug in de werk-
plaats komt er een smsJe, gemopper
van de chef en vanavond moeten we
wiruren met het zaalvoetbal.
Uiteindelijk is de smeemippel gemon-
teerd. De vijf minuten uit het onder-
houdsbeheersysteem zijn allang ver-
streken. Met andere woorden: na elke
werkdag is er nog genoeg arbeid over
voor de volgende dag. Iedere techneut
kent deze verhalen.

Bigitaal versus analoog
Het voorgaande praktijkvoorbeeld is
onmogelijk in een computerprogram-

ma te programmeren. Toch wordt dit
vaak geprobeerd. Enerzijds door het
programma verder te verfijnery ander-
zijds door het personeel beter te instru-
eren. Met behulp van talrijke Engelse
termen omdat het in het Nederlands
zo eenvoudig klit{kt. Dat een dergelijk
proces tot frustraties leidt, zal duidelijk
zijn. Wat bij'deze aanpassing namelijk
onbewust getracht wordt is een ana-
loog prgces - wat de uitvoerende tech-
nisché dienst is - te digitaliseren. Het
leven van de technische diensl iets op
je klompen kunnen aanvoelen, met de
poten in de modder staan, wordt te-
ruggebracht tot enen en nullen. Het
"f in gerspitzengefuhl", de ervaring van
een monteur, verdwijnt op deze ma-
nier. Want behalve ondersteunend, is
een softwarepakket ook sturend. In de
praktijk betekent dit een verschralhg
en verarming van de creativiteit van de
monteur. Dit is heel ernstig want een
niet creatieve, gedemotiveerde mon-
teur is behoorlijk duur. Een monteur
kiest vaak voor de techniek omdat het
zo'n creatief vak is. Oí om het anders
te zeggen: met het sturende uit een
softwareprograÍuna wordt de ziel uit
hetwerk gehaald. Samenvattend kun-
nen we stellen: het analoge proces -
wat de uitvoerende TD is - valt niet te
digitaliseren. De twintig procent van
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het onderhoudspakket waar we eerder
over sprakery is ondersteunend. En
dat is uitstekend. Tachtig procent is
lastig, vreet gewoon veel tijd en haalt
de monteur bij zijn gevoel weg...

lleiezo analoog?
In principe zijn er vier grondoorzaken
aan te wijzen waarom een technische
dienst grotendeels analoog is. En dit
beperkt zich niet tot een technische
dienst alleen. Deze grondoorzaken
werken in ieders leven.
De eerste is: iedereen is in beweging,
dynamisch en niemand is statisch.Voor
een techneut is geen dag hetzelfde. Net
als elk ander mens heeft hij stemmings-
wisselingen. Hij is wel eens blij, zorge-
lijk, chagrijnig. Hij heeft een sociaal
leven. De ene dag heeft hij ergens zijn
vingers tussen, de andere dag weer
niet. Elke dag is er een met nieuwe er-
varingen en inzichten waarin soms
honderden beslissingen genomen wor-
den, zowel goede als minder goede.
Niemand is dus alleenblij, goed of cha-
grijnig. Iedereen is altijd in beweging.
Of je wilt of niet.
De tweede grondoorzaak is dat de om-
geving van de techneut nooit statisch
is: onze monteur verkeert in een omge-
ving die net zo dynamisch is als hijzelf.
Nooit is iets alleen maar zwart of wit.
Eenzelfde feit kan verschillende oorza-
ken hebben. Bepaalde dingen gebeu-
ren onder bepaalde omstandigheden
in een bepaalde tijd en soms ook alles
tegelijk. Iedereen is dus dltramisch in
een dlmamische omgeving.
De derde grondoorzaak ligt in de ver-
schillende krachten die samenbunde-
len in een gebeuren. Iets, een feit, een
gebeurtenis is geen optelsom van fei-
ten. Dan zouden we het immers kun-
nen digitaliseren. Een gebeuren is dus
van alles wel wat. Een goede elektro-
motor op zich is één, maar omgevin-
gen, belastingen, onderhoud, het kan
allemaal variëren. En al deze variabe-
len hebben weer hun eigen dynamiek,
verband en samenloop. Je hebt krach-
ten die aan de voorkant van de kar
trekken, aan de achterkant, de zijkant
en zelfs het pad is niet altijd effen.
Welke kant gaat het op? Iedereen spuit
theorie, iedereen wil'st de weg.
De vierde grondoorzaak ligt in een 180'
draai van een sifuatie. Een graad ver-
schil maakt van rustig water een ko-
kende massa. Wij doen soms dingen die
we van onszelf nooit gedacht hadden.

U bent zo met veiligheid begaan en toch
overkomt het u. Slijtage in een machine
is zo'n sluipend proces, opeens is er het
omslagpunt en tonen zich de meest on-
voorstelbare verschiinselen.
De bovengenoemde grondoorzaken
kunnen ook nog eens alle vier tegelijk

storing en het lagertje wordt vergeten.
Is het dan niet beter om ergens een me-
morecorder neer te hangen? Met een
protocol emaast: noem naam/ tijd, ma-
chine en onderdeel. Iemand op kan-
toor kan het dan wel invoeren. De
monteur hoeft zo niet uit zijn loop: zit-

plaatsvinden: de wet van Murphy. ten, programma starten enzovoort,

'Op deze manier verdwijnt het
"fingerspitzengefiihl" \ran de monteur'

Klaar ben je! U mag het er mee eens of
oneens zr1n, maar iedereen voelt dat
het klopt.
Dlnamiek is tegelijk het mooie in het
vak techniek. Geen dag hetzelfde, de
voortdurend veranderende techniek'in
een veranderende omgeving, je ken-
nis, de spanning. Het eureka-gevoel
van het vinden van de oorzaak van een
storing. Het bedenken van een goede
oplossing.

Zielterug in het werk
Het prachtigste onderhoudsbeheer-
systeem staat of valt met de input. Als
een monteur vrijdagavond op weg
naar een feestje nog gauw een lagertje
moet wisselen, dan zal hij dat de vol-
gende dag wel even invoeren in het
systeem. Maar ja, de volgende dag
heeft hij hoofdpijn, er is een nieuwe

maar kan door met het werk. We plei-
ten eigenlijk voor oog hebben voor het
"creativiteiteliminerende effect" van
het onderhoudsbeheersysteem. Het is
belangrijk onderscheid te maken tus-
sen het ondersteunende en het sturen-
de deel. In onze beleving loopt het
sturende gedeelte uit het soÍtwarepak-
ket steeds in de soep. Gewoon omdat
het uitvoerende, analoge onderhouds-
werk niet te digitaliseren valt, niet is
terug te brengen naar de enen en de
nullen, naar zwart of wit.
lnteressant is in dit verband de studie
bij Siemens. Ze hebben bij de ontwik-
keling van nieuwe sofware mieren be-
studeerd en ontdekt waarom zij Íeil-
loos de kortste en efficiëntste route
naar hr.rn doel en nest kunnen vinden.
Het blijkt gewoon communicatie te
zljn. t


