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Onderhoudsbeheersystemen.
Hoewel ze
niet meer weg te denken zijn, is er ook
veel scepsistegen deze systemenop de
werkvloer. Niet van de beheerdersvan het
systeem,maar van de onderhoudstechnici
die er in de praktijk mee werken. Soms
blijkt dat maar twintig procent van de
mogelijkhedengebruikt wordt. ls dit
onwil, verzet tegen verandering?ls de
input waar het pakket mee staat of valt
8

niet goed geregeld?Misschienis er wel
een diepere oorzaak.
Wim van der Have*

lle computerprogramma's- en
dus ook de onderhoudsbeheersystemen - maken van alles
wat er gebeurt enen en nullen. Dit is
natuurlijk voor de technischedienst
heel bruikbaar omdat veel terugkerende handelingendoor de computer
feilloos kunnen worden uitgevoerd.
Het digitale archiefis vele malenbeter
dan de beperkendeoude kaartenbak.

zoveel,te vinden in vakjeXwaarvan eÍ
nog zoveelliggen en de tijd is vijf minuten. Als de monteur met het nippeltje op pad is, wordt hij aangeschoten
door eenoperator,komt dan aanbij de
installatiedie niet stil gezetmag worden. Op zijn weg terug instrueert hij
iemand die eenlast verkeerdtakelt en
bedenkt dat hij nog een telefoontje
moet plegen.Over de portofoon hoort

ma te programmeren.Toch wordt dit
vaak geprobeerd.Enerzijds door het
programma verder te verfijnery anderzijds door het personeelbeterte instrueren.Met behulp van talrijke Engelse
termen omdat het in het Nederlands
zo eenvoudigklit{kt. Dat eendergelijk
procestot frustratiesleidt, zal duidelijk
zijn. Wat bij'deze aanpassingnamelijk
onbewust getracht wordt is een analoog prgces- wat de uitvoerendetechnischédienst is - te digitaliseren.Het
leven van de technischediensl iets op
je klompen kunnen aanvoelen,met de
poten in de modder staan,wordt teEen goed onderhoudsbeheersysteem hij dat hij nu wel bij de machine kan en ruggebracht tot enen en nullen. Het
is onontbeerlijk voor elke technische als hij daar is, heeft hij het verkeerde "f ingerspitzengefuhl",de ervaringvan
dienst. Hierover hoeven we het dus steeksleuteltjebij zich en ja, het bah- een monteur, verdwijnt op deze maniet te hebben.Maar toch sluimert er cootjeis evenkwijt. Terugin de werk- nier. Want behalve ondersteunend,is
verzeÍ, waar we ook komen. Als er plaats komt er een smsJe,gemopper eensoftwarepakketook sturend.In de
over het onderhoudsbeheersysteem van de chef en vanavond moetenwe praktijk betekentdit een verschralhg
wordt gepraat dan is het vaak in het wirurenmet het zaalvoetbal.
en verarmingvan de creativiteitvan de
negatieve. Er hangen verdedigende Uiteindelijk is de smeemippelgemon- monteur. Dit is heel ernstig want een
tekstenboven de computer.Het heer- teerd. De vijf minuten uit het onder- niet creatieve,gedemotiveerdemonsendeidee is dan: de mensenwillen houdsbeheersysteem
zijn allang ver- teur is behoorlijk duur. Een monteur
riet, ze zijn te weinig intelligent of streken.Met anderewoorden: na elke kiest vaak voor de techniekomdat het
zoals een manager verzucht: 'er zljn werkdag is er nog genoegarbeid over zo'n creatiefvak is. Oí om het anders
geenproblemen,er zijn mensen'.
voor de volgendedag.Iederetechneut te zeggen:met het sturende uit een
kent dezeverhalen.
softwareprograÍunawordt de ziel uit
tlit de praktljk
hetwerk gehaald.SamenvattendkunHet onderhoudsbeheersvsteem
levert Bigitaal versus analoog
nen we stellen: het analogeproces '
een werkbon uit voor het vervangen Het voorgaandepraktijkvoorbeeld is wat de uitvoerende TD is - valt niet te
van een smeemippel.Artikelnummer onmogelijk in een computerprogram- digitaliseren.De twintig procent van
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U bentzo metveiligheidbegaanentoch
overkomthet u. Slijtagein eenmachine
is zo'n sluipendproces,opeensis er het
omslagpunt en tonen zich de meestonvoorstelbareverschiinselen.
De bovengenoemde grondoorzaken
kunnen ook nog eensalle vier tegelijk
lleiezo analoog?
In principe zijn er vier grondoorzaken plaatsvinden: de wet van Murphy.
aan te wijzen waarom een technische
dienst grotendeelsanaloog is. En dit
beperkt zich niet tot een technische
dienst alleen. Deze grondoorzaken
werken in iedersleven.
De eersteis: iedereenis in beweging,
dynamisch en niemand is statisch.Voor Klaar ben je! U mag het er meeeensof
eentechneutis geendag hetzelfde.Net oneens zr1n,maar iedereen voelt dat
als elk andermensheeft hij stemmings- het klopt.
wisselingen.Hij is wel eensblij, zorge- Dlnamiek is tegelijk het mooie in het
lijk, chagrijnig. Hij heeft een sociaal vak techniek.Geen dag hetzelfde,de
leven.De ene dag heeft hij ergenszijn voortdurendveranderendetechniek'in
vingers tussen, de andere dag weer een veranderendeomgeving, je kenniet. Elke dag is er eenmet nieuwe er- nis, de spanning. Het eureka-gevoel
varingen en inzichten waarin soms van het vinden van de oorzaakvan een
honderdenbeslissingengenomenwor- storing. Het bedenkenvan een goede
den, zowel goede als minder goede. oplossing.
Niemand is dus alleenblij,goedof chagrijnig. Iedereenis altijd in beweging. Zielterug in het werk
Het prachtigste onderhoudsbeheerOf je wilt of niet.
De tweedegrondoorzaakis dat de om- systeemstaatof valt met de input. Als
geving van de techneutnooit statisch een monteur vrijdagavond op weg
is: onzemonteur verkeertin eenomge- naar eenfeestjenog gauw eenlagertje
ving die net zo dynamischis alshijzelf. moet wisselen,dan zal hij dat de volNooit is iets alleenmaar zwart of wit. gende dag wel even invoeren in het
Eenzelfdefeit kan verschillendeoorza- systeem.Maar ja, de volgende dag
ken hebben.Bepaaldedingen gebeu- heeft hij hoofdpijn, er is een nieuwe
ren onder bepaalde omstandigheden
in eenbepaaldetijd en somsook alles
tegelijk. Iedereenis dus dltramisch in
eendlmamischeomgeving.
De derde grondoorzaakligt in de verschillendekrachten die samenbundelen in een gebeuren.Iets, een feit, een
gebeurtenisis geen optelsomvan feiten. Dan zouden we het immers kunnen digitaliseren.Een gebeurenis dus
van alleswel wat. Een goedeelektromotor op zich is één, maar omgevingen, belastingen, onderhoud, het kan
allemaalvariëren.En al deze variabelen hebbenweer hun eigen dynamiek,
verband en samenloop.Jehebt krachten die aan de voorkant van de kar
trekken, aan de achterkant, de zijkant
en zelfs het pad is niet altijd effen.
Welkekant gaathet op?Iedereenspuit
theorie,iedereenwil'stde weg.
De vierdegrondoorzaakligt in een180'
draai van een sifuatie.Een graad verschil maakt van rustig water een kokendemassa.Wij doensomsdingendie
we van onszelfnooit gedachthadden.
het onderhoudspakketwaar we eerder
over sprakery is ondersteunend.En
dat is uitstekend. Tachtig procent is
lastig, vreet gewoon veel tijd en haalt
de monteur bij zijn gevoelweg...

storing en het lagertjewordt vergeten.
Is het dan niet beterom ergenseenmemorecorderneer te hangen?Met een
protocolemaast:noem naam/tijd, machine en onderdeel. Iemand op kantoor kan het dan wel invoeren. De
monteur hoeft zo niet uit zijn loop: zitten, programma starten enzovoort,

'Op dezemanierverdwijnt het
"fingerspitzengefiihl"\rande monteur'
maar kan door met het werk. We pleiten eigenlijkvoor oog hebbenvoor het
"creativiteiteliminerende effect" van
het onderhoudsbeheersysteem.
Het is
belangrijk onderscheidte maken tussenhet ondersteunende
en het sturende deel. In onze beleving loopt het
sturendegedeelteuit het soÍtwarepakket steedsin de soep.Gewoon omdat
het uitvoerende,analogeonderhoudswerk niet te digitaliseren valt, niet is
terug te brengen naar de enen en de
nullen, naar zwart of wit.
lnteressantis in dit verband de studie
bij Siemens.Ze hebben bij de ontwikkeling van nieuwe sofware mieren bestudeerd en ontdekt waarom zij Íeilloos de kortste en efficiëntste route
naar hr.rndoel en nest kunnen vinden.
Het blijkt gewoon communicatie te
t
zljn.

