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Er is geen academische graad voor nodig

om vast te stellen dat de hoogst betrouw-

bare en meest geavanceerde computer

fouten voortbrengt. Deze fouten worden

soms gedoogd en dan is het een ingecal-

culeerd gegeven. Maar dat ze een nega-

t ieve invloed hebben op de monteurs,

daar staat niet iedereen bi j  st i l .  ls deze

negatieve invloed wel eens in kaart

gebracht? En wil len we het eigenli jk wel

weten?

Wim van der Have*

a elk karwei in de technische
dienst moet zo'n klus worden
ingevoerd in het onder-

houdsoftwareprogramma. De tijd, de
gebruikie materialen en wat we verder

nog willen bijhouden. Het heeÍt de
voorkeur om dit na elke klus te doen
omdat anders misschien belangrijke
informatie wordt vergeten. Als de vol-
gende storing zich echter alweer aan-
dient, wordt het tijdelijk even op een
papierle geschreven en worden de
werkzaamheden gewoon geclusterd.
Vervolgens gaan aan het einde van de
werktijd de verzamelde gegevens de
computer in. Zo hoeÍt de pc per dag
slechts eenmaal te wordenbedreigd en
kan tijd worden bespaard.
De snelheid van het invoeren van de
gegevens is aÍhankelijk van de vaar-
digheid en ervaring met het onder-
houdsoftwareprogramma. Maar soms
zijn onderhoudsacties niet zo duide-
lijk, de monteur zatop een - al dan niet
onderhoudtechnisch - probleem, te
broeden of onderhield even zichzelÍ.In
welk veld stop je die gegevens dan?
Data invoeren wordt meestal niet erva-
ren als het hoogtepunt van de dag. Dit
kan dan in de regel veraangenaamd

u,orden met een kopje koffie. Tussen
het gesprek door rent de bedrijfskat
or-er het toetsenbord. A1s je alles mee-

rekent en heel eerlijk bent, gaat er
gau\v een ul1Í per monteur per dag in-
zrtten.
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Van een monteut in een technische
dienst worden andere ku'aliteiten ver-
wacht dan \"an een monteur uit bij-
voorbeeld een u-il1eker-rrige assembla-
gefabriek. In een onderhoudsdienst
verwachten we \-an een monteur ana-
lytisch vermogen in storing zoeken,
creativiteit om met de bestaande mid-
delen ontstane problemen op te lossen,
vaardigheid in mondelinge en schrifte-
lijke communicatie, flexibiliteit en

onder een hoge, wisseiende sPan-
ningsboog kunnen Íunctioneren. Naast
natuurlijk vakbekwaamheid en sleu-
ielvaardigheid. Verder wil iedereen
fijne collega's. Ook je collega's willen
dit. Bioritme, een speeltje van arbeids-
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deskundigen, gaat overje spanning en
ontspanning, het verstandig verdelen
van je energie over de hele dag voor
een maximale prestatie. Dit gaat voor
een monteur vaak niet op. Meestal be-
palen storingen de spanning en ont-
spanning van de dag.

ele thesrie en d* prakÊiik

Een monteur achter een computer, het
zijn twee gescheiden werelden. Zij
tr4chten samen te werken. Het zitten
achter de computer is de monteur let-
terlijk uit zijn loop haien. De stroom
van actir.iteiten wordt onderbroken
om een ander - theoretisch - proces in
te gaan. Het uitvoerende werk is de
praktische wereld in de technische
dienst. Dit werk bestaat uit allerlei ont-
wikkelingen die in, door en over elkaar
heen buitelen. Het kan soms echt hec-
tisch zijn.
's Morgens weet je nooit waar het 's

avonds eindigt. We kunnen zeggen dat
het uitvoerende werk in een technische
dienst leeft en stroomt, het is dus een
analoog proces. Achter een computer
zitten en data invoeren is daarentegen
een digitaal gebeuren. In feite wordt
het analoge proces, het levery de
stroom uit de technische dienst omge-
zet in enen en nullen. Dit is wat de
monteur doet achter de computer. Hij
maakt een vertaalslag. De monteur is
in feite de intermediair tussen analoog
en digitaal. Met deze vertaalslag staat
of vali een onderhoudsoftwarepro-

Sramma.
De praktische gegevens invoeren, hoeft
geen probleem te zijn. De foutenbegin-
nen daar waar de interpretatie start.
Laten we als voorbeeld een aanrijding
in de straat nemen. Een optimist, een
pessimist en een kleurenblinde zien
hetzelfde ongeluk gebeuren. Zlj staan
erbij en kijken ernaar. De eerste vindt
het ongeluk nogal meevallery de pes-
simist zoekt de schuldige en de kleu-
renblinde zieÍ de betrokkenen bij het
ongeluk niet verbleken. Hun verslag
r--rrer het ongeluk zal verschillend zijn.
Interpretatie is vooral een ervaringsge-
ger-m. Hier komt het digitale tekort
van de computer om de hoek kijken:
een soitrrareprograÍnma is gewoon
niet in staat om intuïtief aan te voelen
waaÍ l\ at moet komen en waarom.

Rsmmel er in,  rcmmei *r* iê
Laten we eens sílstaan bij de tijd en
wat dit allemaal kost. We stelden al

eerder vast dat een monteur, alles mee-

gerekend, ook de koffie, de Poes en het

sociale praatje, gauw een uur per dag

kwijt is. Met vijf monteurs Praten we

over vijfentwintig uur per week. Tellen

we hier vier uur bij op van de chef die

de foutieve invoer in het softwarepro-
graÍuna uitfiltert, dan komen we oP

negenentwintig uur. En hier komt nog

eens bij de onschatbare tijd die we

kwijt zijn omdat we door foutieve ge-

gevens op het verkeerde been zijn

gezet. Al met al winnen we een volle-

dige monteur extra als we bovenge-
noemde problematiek kwiit ziin.

*p*es*ing
Techniek leeft en als de computer dit

leven digitaliseert dan haalt het een

beetje de ziel uit het werk. Het volgen-

de voorstel is kinderlijk eenvoudig.

Hang naast de koffieautomaat een me-

morecorder. Naast de memorecorder
hangt dan een protocol. In dit protocol

staan de in te voeren gegevens in de

memorecorder. De volgorde kan wor-

den genomen zoals het softwarepro-
gramma dit dicteeÍt, bijvoorbeeld: de

naam, de tijd, het uitgevoerde werk, de

benodigde artikelen, enzovooft. Zo

gaat het dus voortaan: na een klus de

memoknop indrukken en de data ver-

tellen. Eens per week kan iemand van

het kantoor de gegevens downloaden

en ze invoeren in het onderhoudssoft-
warepakket. Nu ontstaat er een rede-

lijke garantie van enige uniformiteit.
Ook de snelheid van het invoeren van

de gegevens zalbehoorlijk stijgen door

de toenemende vaardigheid met het

programma. De controle van de inge-
voerde gegevens door een leidingge-
vende vervalt. Maar het kan nog mooi-
er. Met de moderne spraaksturing is de
memorecorder behoorlijk te automati-
seren. Het raadplegen van de data uit

de computer voor onderhoudsacties is
natuurlijk altijd mogelijk, maar dit is

een andere functie van het software-
pakket. Toen we de hierboven ge-

noemde oplossing voorsteldery kwam
de tegenwerping van de kosten. Een

extra meisje past niet in het budget.
Maar in werkelijkheid zljn deze extta
kosten er natuurlijk niet. Maak bijvoor-
beeld eens een som van de besparing
in tijd van de monteurs en controle
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van de leidinggevende. Bovendien,
werkplaatstarieven ten opzichte van
kantoor liggen vaak veel hoger omdat
de kosten van de werkplaats meewe-
gen. Dan kan onze monteur zljn aan-
dacht tenminste richten op datgene
waarvoor hij eigenlijk komt en waar-
voor hij gekozen en geleerd heefl de

techniek. tr

j:::' i
.'\

De beste plek uoor goede ideeën: de kffieautomaat!


