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Innovatieve initiatieven
in smart maintenance

Met genoegen bieden wij u dit jaarmagazine World
Class Maintenance aan. Wij hopen dat u het met
plezier zult lezen. Het magazine behandelt een
bonte diversiteit aan onderwerpen. Bedrijven met
honderdduizenden medewerkers en mkb’ers komen
aan het woord. Docenten en cursisten geven hun
eigen perspectief. We gaan van windparken op zee
naar wafersteppers in Veldhoven. Van het meten
van sleuteltijden op een site naar rapporten voor de
Tweede Kamer over miljardenbesparingen door slim
onderhoud.
Anderzijds is er ook veel hetzelfde aan elk artikel.
Het gaat steeds over onderhoud, steeds over
innovatie, over leren, over dingen anders en beter
doen. En het gaat steeds over doen, over klussen,
projecten. Over wat er gedaan moet worden denkt
men goed na en er wordt ook goed overlegd, maar
de actie-oriëntatie komt in elk aspect van WCM
terug.
En, wellicht nog wel het meest opvallende: alle
geïnterviewden zijn super enthousiast over wat
ze samen met WCM doen. Het plezier spat van de
pagina’s af. Naast innovatie hoort dat ook echt bij
de kernwaarden van WCM: wij vinden wat wij doen
leuk en gunnen de honderden mensen en tientallen
organisaties die met ons jaarlijks samenwerken
diezelfde lol.
Dus: ik wens u, zoals gezegd, plezier toe bij het
lezen van dit jaarmagazine. Maar meer nog
wens ik u plezier toe komend jaar bij het feitelijk
samenwerken met WCM. Onze activiteiten blijven
sterk groeiende, u bent van harte welkom. “Kom
d’r bij”, zeggen ze in Brabant. Hoe meer zielen, hoe
meer vreugd. Er is ontzettend veel te doen, dit
magazine spreekt boekdelen. Maar waarom zouden
we dat vele werk niet met genoegen samen kunnen
doen?
Henk Akkermans
Directeur WCM
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Fieldlab deelname als aanjager voor nieuwe ontwikkelingen
Sitech Services is één van de deelnemers van
het eerste uur aan Fieldlab Campione. De
deelname pakt op diverse fronten positief uit,
zegt Maurice Jilderda. Het succes komt
weliswaar niet vanzelf en niet elke pilot is een
succes. “Maar het is absoluut waar dat
Campione voor een boost en focus heeft
gezorgd.”

“Hoe je tot deelname aan een Fieldlab
komt?”, herhaalt Jilderda. “Dat had meerdere
aanleidingen, maar de belangrijkste is dat
de doelstelling van Campione naadloos
in onze strategie past om meer predictive
maintenance te doen.”

Meer dan 2,5 miljoen
Sitech Services is de assets management
en manufacturing serviceorganisatie
van 23 fabrieken op de Chemelot-site in
Geleen. Jilderda is development manager
bij het Sitech Asset Health Center en is
verantwoordelijk voor de deelname van
Sitech aan Campione. “We hebben eerst een
businesscase gemaakt. Daaruit kwam naar
voren dat deelname 2,5 miljoen euro zou
kosten, maar dat de opbrengsten navenant
zouden zijn. Toen ik dat intern besprak,
vroegen ze of ik gek geworden was. Maar
we hebben veel plants dus de scope is ook
groot. En omdat we bijna één miljoen euro
subsidie konden krijgen, kregen we de
businesscase rond. Voorwaarde was dat we
het subsidiegeld ook zouden besteden. We
zijn nu qua tijd net over de helft en hebben
totaal al meer dan 2,5 miljoen uitgegeven.”

Faalmoment voorspellen
De deelname aan Campione maakte het
mogelijk om op Chemelot een controleroom
voor predictive maintenance in te richten:
het Sitech Asset Health Center (SAHC). Het
center verzamelt en analyseert data van
allerlei soorten equipment en gebruikt die
data om het faalmoment te voorspellen.
Het SAHC fungeert zo als proeftuin voor het
inzetten van sensoren en het ontwikkelen
van algoritmes. Het uiteindelijke doel
hiervan is om het onderhoud op het juiste
moment uit te voeren; niet te vroeg, maar
zeker niet te laat. Jilderda: “Binnen één jaar
deden we tientallen proeven en pilots, soms
succesvol, soms niet. Maar daar leer je ook
van.”

Totaaloplossing
Jilderda en zijn team pakten in eerste
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instantie vooral het ‘laaghangende fruit’ om
de organisatie te laten zien dat het concept
werkt. In 2016 werd voor het eerst een
volledig statistisch model toegepast. Het
jaar daarop kon al worden opgeschaald en
werden er meer pilots gedaan. “Vorig jaar
leidde dat tot een schaalbare totaaloplossing
en voor dit jaar is het doel om het verder uit
te breiden en toe te passen.” De opbrengsten
van de projecten zijn soms wel moeilijk
meetbaar, zegt Jilderda. “Soms door de
toewijsbaarheid; waar komt het succes
vandaan? Soms komen we er gewoon niet
goed meer achter. Maar de resultaten zijn
voldoende om er mee door te gaan. Er zijn
voldoende goede cases. Bovendien worden
sensoren steeds slimmer en goedkoper.
En de toename van wifi en glasvezelkabel
maakt het eenvoudiger om die sensoren te
installeren.”

Status bewaken op drie niveaus
“We zijn begonnen vanuit de maintenance:
voorspelbaar onderhoud was het doel.
Inmiddels betrekken we safety, performance
en sustainability erbij. Want SAHC bewaakt
de status van de processen op vier
niveaus. De eerste is de veiligheid, zijn
er signalen die een mogelijk onveilige
situatie voorspellen? De tweede is functie
en performance: werkt het correct? De
derde is de conditie: valt het niet uit elkaar?
En de vierde is: verbruikt het niet te veel
energie? Het gaat dus veel breder dan alleen
onderhoud. We bieden een totaalproduct
en dat maakt ons uniek en interessant.” De
fabriekseigenaren reageerden al snel positief
op de ontwikkelingen. “Zeker in het begin
kregen we de halve wereld over de vloer.
Iedereen wilde met eigen ogen zien wat
er hier gebeurt. Die nieuwsgierigheid en
dat enthousiasme zijn er nog steeds, maar
men is wel kritischer. Dat mag ook en we
blijven mede daarom verbeteren. Er komen
ongetwijfeld weer nieuwe pilots en het
einddoel is om een kwalitatief en schaalbaar
product te maken dat gebruiksvriendelijk is
en liefst geen false positives genereert.”

Kennisdeling
De samenwerking met de andere
bedrijven en de onderwijspartners in het
Fieldlab verloopt prima, zegt Jilderda.
“Het wisselt wel wat, afhankelijk van de
omstandigheden, zoals de pilot waaraan je
werkt of je eigen operationele drukte. Zo
heb ik me nog niet kunnen verdiepen in
het living lab project van Campione over

condition based roller management bij Fuji
in Tilburg. Dat staat zeker nog op mijn lijstje.
En met de proefinstallatie in
Gilze-Rijen doen we niet zo veel, maar
ik houd wel goed in de gaten wat daar
gebeurt. “We delen regelmatig resultaten en
geven elkaar updates, zodat er sprake is van
voldoende kennisdeling.”

Olievlekwerking
“Je maakt elkaar in een Fieldlab toch op een
positieve manier een beetje gek. Mensen
denken dan ‘hé, dat wil ik ook’ en dan gaat

het balletje rollen. SAHC is wel over de hype
heen nu en gewoon concrete business. De
kennis en ervaring die we opdoen, delen
we met de andere deelnemers. Maar de
algoritmes zelf niet, al hoor ik van anderen
dat ze ons heel open vinden.” De deelname
zorgt ook voor een olievlekwerking, zo
werkt Sitech buiten het Fieldlab steeds meer
samen met Campione-deelnemer IJssel.
“En onze afdeling infra is tegenwoordig ook
actief in Fieldlab Camino dat zich richt op
voorspelbaar onderhoud in de infrasector.
Met onze kennis en ervaring liggen daar
zeker kansen.”

De succesvolle participatie van Sitech
in Campione heeft nog een onverwacht
positief neveneffect, besluit Jilderda met
een grote glimlach. “WCM-directeur Paul
van Kempen gebruikt ons overal waar hij
de open innovatie-aanpak van de Fieldlabs
promoot als lichtend voorbeeld. Dat is
mooie gratis reclame voor ons bedrijf.”
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WCM Fieldlabs: broedplaatsen voor ontwikkelen en testen
van nieuwe smart maintenance oplossingen
De digitalisering van apparaten,
productiemiddelen en organisaties verandert
de industrie radicaal. Dat proces is al een tijd
aan de gang, maar de laatste jaren is er sprake
van een versnelling. De digitaliseringsslag
die plaatsvindt is lastig bij te benen voor
individuele bedrijven. WCM brengt daarom
bedrijven, kennisinstellingen en onderwijs
samen in een zestal thematische Fieldlabs.
Een Fieldlab is een open innovatieplatform
waarop asset owners, overheden,
dienstverleners, onderwijs en het mkb
samen nieuwe kennis ontwikkelen, of
bestaande kennis doorontwikkelen. De
maintenance georiënteerde Fieldlabs
zijn nodig omdat er nieuwe, slimme(re)
oplossingen nodig zijn om actuele
(onderhouds)problemen op te lossen.
Denk aan problemen als gevolg van: niet
toereikende (onderhouds)budgetten, niet
(meer) beschikbare kennis, verouderde
assets en toenemende internationale
concurrentie.
Recente technologische ontwikkelingen
op het gebied van het verzamelen
en monitoren van data (goedkopere
sensoren en communicatie, snellere en
kleinere processors) en het analyseren
ervan (onder meer data scientists,
machine learning, artificial intelligence)
bieden de onderhoudssector nieuwe
kansen. Tegelijkertijd is er sprake van
koudwatervrees bij (potentiële) gebruikers.
De Fieldlabs zijn bij uitstek broedplaatsen
om de nieuwste digitale oplossingen te
testen en verder te ontwikkelen.
Momenteel zijn 32 Smart Industry Fieldlabs
actief in Nederland (zie: smartindustry.nl).
WCM’s Fieldlab CAMPIONE was het eerste
Smart Industry Fieldlab van Nederland.
WCM’s doorvertaling van Smart Industry is
uiteraard Smart Maintenance en inmiddels
heeft WCM zeven Smart Maintenance
Fieldlabs.

Fieldlab ZEPHYROS
Doelstelling: zero downtime
en zero on-site maintenance
voor energietechnologieën.
Dit Fieldlab is een initiatief van WCM en het
Centre of Expertise Water & Energy. Zephyros
is begin 2018 gestart met als doel het
bereiken van zero downtime en zero
on-site maintenance voor windparken op
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zee. Hiervoor zijn deelprojecten gedefinieerd
en (bijna) opgestart. Zodra de deelprojecten
lopen, zal het Fieldlab zijn scope verbreden
naar alle technologieën die van belang zijn
voor de energietransitie. Voor meer details:
zie het artikel elders in dit blad.

Fieldlab De Lerende Steen
Doelstelling:
Voorspelbaar maken
van het onderhoud aan
afvalverbrandingsovens.
Vuurvaste bekleding in
afvalverbrandingsovens vertoont soms
onverwachte schades. Waarschijnlijk
omdat ‘het vuurvast’ te heet wordt door
het verbranden van onbekende chemische
stoffen in het afval. Voorspelbaar maken van
het onderhoud door betere proceskennis
moet uitkomst bieden. In het project De
Lerende Steen werken diverse partijen
daarvoor samen.
Het Fieldlab eindigt in 2019. Inmiddels
werden al diverse simulatiemodellen
opgeleverd die de technici gebruiken
om beter te begrijpen wat er in de ovens
gebeurt en wanneer er onderhoud nodig

is. TNO ECN heeft een testinstallatie
opgeleverd. Ook worden er innovatieve
toepassingen met VR ontwikkeld.

Fieldlab AMICI
Doelstelling: smart
maintenance voor de civiele
en militaire industrie.
De deelnemers in Fieldlab AMICI willen
maintenance-innovaties versneld tot
toepassingen en businesscases brengen. De
bedoeling is de samenwerking van civiele
en militaire partijen te faciliteren en te
verstevigen en tegelijkertijd de bestaande
innovatie infrastructuur (onder meer
Aviolanda, DCMC, Gate2, KLM Hangar van de
toekomst, NLR, etc.) beter te benutten.
Fieldlab AMICI bevindt zich nog in de
verkennende fase: ideeën, cases en pilots
worden momenteel gedefinieerd door
een regiegroep. Mede door de strenge
regelgeving in de luchtvaartsector gaat
dit Fieldlab wat langzamer dan de andere.
De regiegroep met NLR, KLM, Fokker en
Koninklijke Luchtmacht ligt op koers en
de subsidieaanvraag is eind vorig jaar
ingediend. De verwachting is dat AMICI dit
jaar concrete stappen gaat maken.

Fieldlab CAPELLA
Doelstelling: de performance
van machines in de
maakindustrie 100% voorspelbaar
maken.
Met 100% voorspelbare performance van
machines, creëren we namelijk dé basis voor
Servitization, nieuwe business modellen
en uiteindelijk zelfs circulaire machines.
Dit is goed voor onze maatschappij.
Onderzoek wijst uit dat de omzetpotentie
door Servitization flink stijgt en dat het
rendement over deze meeromzet ook
fors hoger is. Dit alles begint met 100%
voorspelbaar onderhoud. Hiermee
gaan bovendien de onderhoudskosten
fors omlaag en de beschikbaarheid en
betrouwbaarheid van de machines omhoog.
Op dit moment vindt slechts 5% van het
onderhoud van technische assets plaats
op basis van smart maintenance en dat
percentage moet omhoog.
Momenteel wordt gewerkt aan het
opstarten van verschillende projecten.
Denk aan:
• Het ontwikkelen van een specifieke
opleidingstrack Data Science voor Smart
Manufacturing (met o.a. Servitization)
met en voor Jheronimus Academy of Data
Science (JADS), samen met een aantal
grotere marktpartijen. Doel is om de
data-sciencestudenten hiermee dichter bij
de maakindustrie te brengen, waardoor
zij enthousiast worden en oplossingen
gaan bedenken voor deze industrie. En
het bedrijfsleven krijgt hierdoor steeds
meer inzicht in de mogelijkheden van data
science voor hun industrie.
• Een onderzoeksprogramma voor nieuwe
businessmodellen en een bijbehorende
toolkit op het gebied van Servitization
samen met HAN en diverse mkb-bedrijven.
• In samenwerking met Logistics
Community Brabant wordt gekeken naar
de mogelijkheden voor het ontwikkelen
van een Smart Maintenance, Spare parts
and Servitization Living Lab.
• Met een aantal marktpartijen is de
ambitie om een proeftuin of Living Lab
te realiseren om middels praktijkcases de
mogelijkheden van Digital Twinning te
verkennen.

Fieldlab SMASH
Doelstelling: 100%
voorspelbaar onderhoud in
de maritieme sector.
De deelnemers in Fieldlab SMASH
werken samen aan oplossingen om het
onderhoud van schepen en onderdelen
honderd procent voorspelbaar te maken.
De onderhoudskosten in de scheepvaart
worden hierdoor fors verlaagd en de inzet en
betrouwbaarheid van schepen wordt flink
verhoogd.
Fieldlab SMASH focust op kansrijke
innovaties die als het ware ‘op de
plank liggen’ binnen categorieën
zoals voortstuwing, romp, navigatie
en communicatie, composieten en
radarsystemen.
De projectpartners brengen installaties in
waarop getest kan worden, de zogenaamde
living labs. In deze praktijkomgevingen
testen de asset owners, de toeleveranciers
van service, maintenance en dataverwerking
en -analyse samen. Er lopen pilots op het

gebied van data verzamelen en analyseren
bij diverse rederijen en de Koninklijke
Marine.

Fieldlab CAMINO
Doelstelling: 100%
voorspelbaar onderhoud in
de infrasector.
Camino is in potentie het grootste Fieldlab:
er ligt en staat voor miljarden aan infra in
Nederland en een groot deel daarvan is
verouderd. Er is niet genoeg tijd en geld
om al die infra tegelijk te vervangen; slim
onderhoud moet hier voor (een belangrijk
deel van) de oplossing zorgen.
Door de conditie van de infrastructuur
structureel te monitoren, kunnen
vervangingen geprioriteerd worden en
kunstwerken doelmatig in stand worden
gehouden. Sensoren en
data-analyse zorgen voor signalen die
helpen om falen te voorkomen of, om op
het falen te anticiperen met beschermende
maatregelen. Smart maintenance
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maakt het mogelijk om een vervanging
of reconstructie zowel financieel als
operationeel te optimaliseren. Eind mei 2018
overhandigde World Class Maintenance het
rapport ‘De waarde van Smart Maintenance
voor de Nederlandse Infrastructuur’ aan de
voorzitter van de Tweede Kamercommissie
Infrastructuur en Waterstaat. Over de
ontwikkelingen binnen Camino leest u meer
elders in dit blad.

Fieldlab CAMPIONE
Doelstelling: 100%
voorspelbaar onderhoud in
de procesindustrie.
Fieldlab Campione was het eerste Fieldlab
van WCM en dit fungeert als blauwdruk
voor de andere Fieldlabs. Het fysieke
Fieldlab bevindt zich op Gate2 in Gilze-Rijen.
Hier staat onder meer een testinstallatie
die werd gebouwd door studenten van
het ROC Tilburg en Avans Hogeschool,
met medewerking van de bedrijven die
participeren in Campione.
Studenten en bedrijven werken er op
verschillende manieren in verschillende
samenstellingen samen (zie ook de andere
artikelen in dit magazine over Campione).
Er vinden experimenten plaats en bedrijven
testen er nieuw equipment. In het kader
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van de minor Procesautomatisering doen
derdejaars studenten van Avans Hogeschool
veel projecten in Gilze-Rijen om de
testinstallatie beter en slimmer te maken.

vraag centraal hoe je dit kunt vertalen naar
concrete businessresultaten. Hiervoor willen
de deelnemers modellen ontwikkelen en
deze koppelen aan IT-systemen.

Het Fieldlab ontving bij de start een
miljoenensubsidie. Tekenend voor het
succes is dat er inmiddels bedrijven zijn
aangehaakt die graag willen meedoen
zonder dat zij een beroep doen op de
financiële steun. Zij zien Campione als een
belangrijk platform voor het opdoen en
delen van nieuwe kennis rondom smart
maintenance.

Skills Lab

Er zijn diverse living labs binnen Campione
waarin deelnemers nieuw ontwikkelde
technologie testen in een praktijkomgeving.
Living labs zijn er onder meer bij Fuji Film
in Tilburg, Tata Steel in IJmuiden, DNWG
(voorheen Delta) in Zeeland en bij Sitech
Services op Chemelot: het Sitech Asset
Health Center (zie artikel elders in dit
magazine).

Fieldlab CAMPIONE 2
Sinds eind vorig jaar werkt
WCM aan een follow-up van Campione;
Fieldlab Campione 2. Het voorspellen van de
technische levensduur is voor veel systemen
inmiddels mogelijk. In Campione 2 staat de

Campione 2 krijgt ook een Skills Lab voor
het opleiden van smart people voor smart
maintenance onder meer met behulp van
virtual reality-technieken.
Nieuwe technologieën introduceren
is mooi, maar mensen moeten er wel
mee kunnen werken. Zowel jongere als
wat oudere medewerkers. In Skills Lab
Campione gaan bedrijven en mbo- en
hbo-onderwijs intensief samenwerken
op basis van de behoefte van bedrijven.
Er zullen pilots plaatsvinden rondom
voorspelbaar onderhoud. Het analyseren
ervan zal gebeuren vanuit het human
resources aspect: wat betekenen al die
nieuwe technologieën voor de skills die
aanwezig moeten zijn. De uitkomst daarvan
moet ook leiden tot een aanpassing van het
curriculum van de scholen. De bedrijven
zullen docenten opleiden op het gebied
van smart maintenance door het geven van
masterclasses.

Procesindustrie bestrijdt gezamenlijk onzichtbare vijand
Corrosie onder isolatie is een kostbaar en lastig
te beheersen faalmechanisme. Het probleem
kost de procesindustrie enorm veel geld en
vormt bovendien een veiligheidsrisico. Om
corrosie onder isolatie te voorkomen en/of
beter op te sporen is WCM samen met een
groep bedrijven een gezamenlijk project
begonnen.
De regiegroep van het project (met o.a. Shell,
BASF, Borealis, Sabic, OCI, BP, Sitech, Stork
en Temati) formuleerde drie speerpunten
om corrosie onder isolatie in de toekomst
beter te kunnen managen. Asset owners
en experts uit verschillende vakgebieden
werken in drie werkgroepen naar praktische
en toepasbare oplossingen toe, op basis
van bestaande kennis en methoden die de
industrie nu gebruikt. Gezamenlijk kunnen
dan de ‘best’ practices vastgesteld worden.

Werkgroep Niet-destructief Onderzoek
(NDO)
Doel: een praktisch bruikbaar en economisch
verantwoord selectie-instrument
ontwikkelen om NDO-technieken te kunnen
selecteren die zonder het verwijderen van
de isolatiebeplating voldoende betrouwbaar
de degradatie van het basismateriaal
kunnen vaststellen.
Aanpak: de werkgroep inventariseert welke
NDO-technieken er zijn om de conditie van
het basismateriaal van buitenaf betrouwbaar
te beoordelen. Hoe betrouwbaar is een
techniek, welke kosten en randvoorwaarden
komen er bij kijken? Het selectieschema
moet door de hele procesindustrie omarmd
worden.

Werkgroep Coatings voor Corrosie
onder Isolatie
Doel: een praktisch bruikbare richtlijn
opstellen die aangeeft welk coatingsysteem
binnen welke randvoorwaarden
voldoende langdurige bescherming van
het basismateriaal biedt, afgezet tegen de
kosten die dergelijke systemen met hun
applicatie vragen.
Aanpak: de werkgroep onderzoekt
eerst welke coatings(methoden) er zijn.
Vervolgens dient vastgesteld te worden

aan welke randvoorwaarden voldaan
moet worden om een bepaalde standtijd
te behalen en hoe groot de spreiding in
de bescherming kan worden. Uiteraard
dienen vervolgens de integrale kosten
van zo’n systeem afgezet te worden tegen
de standtijd van de bescherming. De
werkgroep inventariseert ook welke klassen
van restlevensduur door de asset owners
gewenst zijn.

16991). Eerst worden de consequenties
van falen vastgelegd in een ranking en
vervolgens wordt aan de hand van de mate
van aanwezigheid van faalfactoren en de
meetbaarheid hiervan de kans op falen
vastgelegd. Daaruit valt een inspectie- en
monitoring regime te destilleren. Voor de
opbouw van dit managementsysteem wil de
werkgroep de ISO-standaard gebruiken die
in de industrie al bekend is.

Werkgroep Risk Based CUI
Management

De drie werkgroepen leveren volgens
planning in december 2019 de resultaten
op.
Uiteindelijk moeten de uitkomsten
ertoe leiden dat bedrijven op het gebied
van corrosie onder isolatie gaan van
‘onvoorspelbaar’ naar ‘beheersbaar’. Voor
een asset owner betekent het dat die
straks kan zeggen ‘dit is de beste aanpak
volgens VNCI/WCM standaard’ in plaats
van ‘dit is hoe wij het doen’. Ook krijgt een
bedrijf meer zekerheid over de status: de
integriteit is voldoende aantoonbaar gelijk
aan de gestelde norm. Een toezichthouder
weet dan dat er consensus is dat die
standaard staat voor de beste aanpak. En
voor de aandeelhouder wordt het dankzij
de nieuwe methoden en tools duidelijker
dat de investeringen in corrosiebestrijding
noodzakelijk zijn, maar ook welk ‘rendement’
deze opleveren voor een integere fabriek.

Doel: een praktisch bruikbaar beslismodel
ontwikkelen om het meest kosteneffectieve
scenario vast te stellen waarmee CUI
binnen de gestelde risicoband wordt
gemanaged. Met andere woorden er dient
dus vastgesteld te kunnen worden welke
factoren de risico’s van CUI beheersen en
met welke methoden de kans op falen beter
beheerst kan worden.
Aanpak: De werkgroep gaat uit van
een methode van prioriteren zoals
die ook gebruikt wordt bij risk based
inspections, zoals gebruikelijk voor interne
corrosiemechanismen (bijvoorbeeld: EN

Dit initiatief van WCM en de regiegroep
wordt gesteund door de VNCI. Het project
CUI is één van de Safety Deals Veiligheid
Voorop en ontvangt financiële
steun van RVO.
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Crosssectorale innovatieprojecten voor beter onderhoud
Een belangrijke activiteit van WCM is het
initiëren en uitvoeren van crosssectorale
innovatieprojecten. Uitgangspunt daarbij is
dat bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen
en overheden hierin samen werken aan
doelgerichte, nieuwe oplossingen die
bijdragen aan honderd procent voorspelbaar
onderhoud.
De projecten lijken in zekere zin op de
Fieldlabs waarin ook crosssectoraal en
op een open manier aan maintenanceinnovaties wordt gewerkt. Projecten hebben
doorgaans een kortere doorlooptijd en
zijn compacter van opzet met minder
deelnemers en zonder pilots.

Projectboard
Platinaleden van WCM zijn automatisch lid
van de projectboard en kunnen voorstellen
indienen om een nieuw project te starten.
De board bestaat uit afgevaardigden
van asset owners, contractors en
onderwijsinstellingen. De vijftien leden
komen vier tot zes keer per jaar bij elkaar. De
projectboard beslist of een voorstel wordt
opgepakt. Gouden en zilveren WCM-leden
kunnen participeren in een project.

Kompas
Het kompas voor nieuwe projectvoorstellen
is in feite de top-14 aan maintenanceonderwerpen uit het Delphi-onderzoek
Smart moves for smart maintenance
(zie artikel elders in dit magazine). De

prioriteitenlijst is echter dynamisch
en prioriteiten kunnen gaandeweg
veranderen, of er komen nieuwe bij. De
projectboard heeft hierin een leidende rol.
De belangrijkste innovatiethema’s worden
bijgehouden in een matrix versus de
lopende projecten. Dat is een voortdurend
proces en helpt om de thema’s op het
netvlies te houden en mee te nemen in
nieuwe plannen, zoals het vervolg op
Fieldlab Campione: Campione 2, of in een
stand-aloneproject. Nieuwe technologieën
spelen vanzelfsprekend een belangrijke rol,
maar WCM zet ook in op de human factor
en op businessmodellen. Innovatie moet
bedrijfseconomisch natuurlijk wel wat
opleveren.

Onderzoekslijnen voor het onderwijs
De voorloper van WCM, Dutch Institute
World Class Maintenance, was veel meer een
projectenorganisatie dan WCM. Projecten
en onderwijs stonden apart van elkaar.
WCM integreert alle aspecten bij voorkeur
in de Fieldlabs. De projectonderwerpen
zijn hierdoor beter ingebed in het grotere
geheel en het vastleggen en delen van
kennis is beter geborgd. Door binnen de
Fieldlabs effectief en efficiënt projecten
te doen met gekende partners wordt het

ook mogelijk om meer lijn te krijgen in de
afstudeeropdrachten die bij afzonderlijke
bedrijven plaatsvinden. Hierdoor kunnen
bijna automatisch onderzoekslijnen
ontstaan voor het onderwijs. Doordat
alle onderwijspartners (mbo, hbo en wo)
betrokken zijn, wordt de samenwerking
tussen deze drie op een natuurlijke wijze
bevorderd. Hogeschool Utrecht en Avans
Hogeschool nemen hierin sinds eind 2018
nadrukkelijk het voortouw.
Voorbeelden van recente projecten die
onder WCM zijn uitgevoerd, of nog lopen,
zijn: Hands on Tool Time Toolkit over het
meten van effectieve sleuteltijden om
processen te verbeteren en het project
Corrosion under Isolation over het
ontwikkelen van een methodische aanpak
voor dit wijdvertakte probleem.

WCM: vereniging én stichting
World Class Maintenance bestaat uit een
vereniging en een stichting.

Stichting WCM
De innovatieprojecten en de Fieldlabs van
WCM zijn ondergebracht in de stichting
World Class Maintenance. Dit is gedaan
omdat er altijd een risico bestaat dat een
project of Fieldlab te maken krijgt met
een ernstige financiële tegenvaller. Een
faillissement is dan niet uit te sluiten.
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Vereniging WCM
Om te zorgen dat er in een dergelijk scenario
een belangengroep blijft bestaan is er ook
een vereniging opgezet. De vereniging is in
feite de branchevereniging. Zij staat voor
belangenbehartiging, de lobby richting
politiek, bedrijven en samenleving en zorgt
ook voor de pr en marketing.
De vereniging heeft
leden (pakket brons) en
de stichting deelnemers
(pakketten zilver, goud
en platina). Vereniging en
stichting hebben elk een
eigen bestuur, maar naar
buiten toe is er één gezicht.
Het verenigingsbestuur legt
verantwoording af aan de
algemene ledenvergadering.
De stichting kent een
projectboard, met daarin

alle platinaleden. De board is richtinggevend
aan de Fieldlabs en de innovatieprojecten.
Deelnemers kunnen projectvoorstellen
indienen. De projectboard beslist welke
voorstellen worden opgepakt.

Smart moves for smart maintenance
In 2016 heeft WCM een kwalitatief onderzoek
laten uitvoeren onder vijftig maintenanceexperts. In deze Delphi-studie werd hen
gevraagd naar hun innovatieprioriteiten
op het gebied van maintenance voor
de eerstkomende jaren. Dat leverde een
uiteenlopende lijst op, grofweg te verdelen in
technische en niet-technische onderwerpen.
De studie met de naam Smart moves
for smart maintenance werd uitgevoerd
naar aanleiding van de vraag van diverse
betrokkenen uit de onderhoudssector om
een maintenancegerichte
innovatie-agenda. Het rapport is bedoeld als
een hoeksteen voor het algemene WCMbeleid en daarmee ook voor de Nederlandse
service en onderhoudssector. De top-14 kan
ook gezien worden als een inspiratiebron
voor de ambities op het gebied van service,
onderhoud en assetmanagement van asset
owners in de private en publieke sector.

De top 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Big-data analytics
Smart sensors
Cultural and behavioural
change
Condition and risk-based
maintenance strategies
Design for maintenance
Knowledge management
Interfacing AM IT systems
Degradation Models
Life cycle costing
Performance dashboards
Asset portfolio management
Performance contracting
Mobile solutions
3D design and virtual reality

Cultuur- en gedragsverandering
De hoge positie voor het onderwerp
cultuur- en gedragsverandering
lijkt opvallend. Maar uit de veertien
rondetafelgesprekken die de afgelopen
twee jaar werden gevoerd naar aanleiding
van de studie, blijkt de factor ‘mens’ een
terugkerend fenomeen bij ieder ander
onderwerp in de lijst. Medewerkers
meekrijgen in een veranderende wereld
blijkt voor veel organisaties een actueel en
lastig vraagstuk.

met elkaar verbonden. Het ene kan niet
zonder het andere. Een berg met data
zonder de bijbehorende domeinkennis
bijvoorbeeld, is waardeloos. Ondertussen
staan de (technologische) ontwikkelingen
niet stil en met de kennis van vandaag
zou de volgorde in de lijst waarschijnlijk
anders zijn geweest. Of zouden er mogelijk
andere onderwerpen in staan. Er blijft dus
werk aan de winkel. Stilstaan is geen optie
in deze tijden van klimaatverandering,
globalisering, vergrijzing van technici en
assets en toenemende technologische
mogelijkheden.

Smart Moves
for Moves for
Smart
Smart Maintenance
SmartMoves
Movesfor
for
SmartSmart
Maintenance
Kortom, alle onderwerpen zijn nadrukkelijk

Smart Moves forSmart
SmartMaintenance
Maintenance
Smart Maintenance
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In 2016 was de opkomst van big data en
data-analyse al zichtbaar en kregen deze
onderwerpen het label: top priority. Maar
ook innovaties op het gebied van finance,
IT en general management en HRM zijn
belangrijk. De belangrijkste
innovatie-onderwerpen lijken dus meer
proces-georiënteerd dan technologisch.

Henk Akkermans, Lex Besselink, Leo van Dongen and Richard Schouten
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Samen kennis ontwikkelen en delen
In 2016 liet WCM een Delphi-studie uitvoeren
naar de belangrijkste innovatieonderwerpen
in het onderhoud. Over de veertien
belangrijkste onderwerpen vond vervolgens
een rondetafelgesprek plaats waarin het
onderwerp verder werd uitgediept.
WCM-directeur Henk Akkermans was telkens
de tafelheer. Wat viel hem op en wat gaat hij
doen met de uitkomsten van de gesprekken?
“De afgelopen jaren was WCM vooral gericht
op het opzetten van nieuwe projecten en
het binnenhalen van nieuwe leden. Om een
serieuze bijdrage te leveren aan onderhoud
van wereldklasse moet je onder meer kennis
ontwikkelen en verspreiden.”

Kantelpunt
“Onder de vlag van DI-WCM, de voorloper
van het huidige WCM, deden we het nodige
op dat gebied. Met bijeenkomsten, met
het eigen periodieke magazine en ook met
diverse onderwijspartijen. Maar het delen en
verspreiden van kennis gebeurde de laatste
tijd minder. De rondetafelgesprekken naar
aanleiding van de Delphi-studie zijn een
kantelpunt geweest. Oorspronkelijk was het
idee om met de studie onderwerpen op te
halen voor nieuwe projecten. Dat hebben
we losgelaten.”

Meer doen
“We willen namelijk meer doen met de
uitkomsten van het onderzoek en de
rondtafelgesprekken. We moeten die kennis
verspreiden. Want je kunt wel met zijn allen
richting smart maintenance willen, maar
als het nergens in de opleidingen zit, wordt
het lastig. Daarom gaan we in gesprek
met het onderwijs om te zorgen dat deze
onderwerpen in het curriculum terecht
komen. Dat is wel iets voor de lange termijn.”
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“Het waren telkens leuke groepen met deelnemers
uit diverse bedrijfstakken, met inhoudelijke experts
en met uiteenlopende onderhoudsprofessionals.”
Codificeren van de resultaten

Open gesprekken

“Voor de korte termijn waren de gesprekken
een goede manier voor de leden om samen
te discussiëren over actuele onderwerpen
waarmee ze in het dagelijks werk te maken
hebben. Een manier om kennis te delen en
nieuwe kennis op te doen. Daarnaast werk
ik samen met de veertien domeinexperts
aan een boek over de onderwerpen.
Je hebt namelijk ook een leermiddel
nodig dat op een serieuze manier de
nieuwe onderwerpen beschrijft voor de
maintenance van de 21e eeuw. Ik ga er in
ieder geval in mijn eigen colleges al mee aan
de slag. En misschien kunnen we op langere
termijn wel cursussen ontwikkelen, samen
met de NVDO. Voor dit jaar ligt de focus op
het codificeren van de resultaten en ze te
gebruiken voor het hbo-onderwijs.”

“Het waren telkens leuke groepen met
deelnemers uit diverse bedrijfstakken, met
inhoudelijke experts en met uiteenlopende
onderhoudsprofessionals. Het kostte geen
moeite om de tafels vol te krijgen. Ik ben wel
vaker facilitator van dit soort bijeenkomsten.
Zonder goede groep ben je als voorzitter
nergens. Na een korte intro van mijn kant,
liep het daarna bij alle veertien ronde tafels
als vanzelf. Er werd zonder problemen of
terughoudendheid openlijk over van alles
gesproken. Daarbij gingen soms ook wel
heilige huisjes omver. Zoals de conclusie bij
big data, dat het maar in twintig procent van
het werk om het ontwikkelen van algoritmes
gaat.”
“Inhoudelijk viel het mij op dat vooral de
organisatorische zaken de remmende
factoren zijn bij het implementeren van
nieuwe technologieën en methoden
en niet de technologie zelf. Dat kwam
telkens terug. Ieder van de onderwerpen
is een vak op zich. Op twee of drie
onderwerpen na is geen enkel onderwerp
een echt maintenance-onderwerp. Het
zijn vrijwel allemaal andere vakgebieden
die toepasbaar zijn op het onderhoud. Dat
kwam in de rondetafelgesprekken goed
naar voren.”

WCM Summerschool brengt iedereen een stap verder
In 2019 organiseert WCM voor de achtste
keer de WCM Summerschool on Maintenance
Management en Engineering. Studenten en
young professionals volgen in een week tijd
colleges en werken aan een praktijkcase. De
summerschool is een duidelijke win-win voor
alle partijen, zegt organisator Jan Braaksma.
WCM Summerschool is ontstaan om
techniekstudenten en young professionals
enthousiast te maken en te houden voor het
onderhoudsvak. Braaksma: “Daarnaast is het
een interessante manier om van elkaar te
leren én een startpunt voor het opbouwen
van een netwerk.”

Win-win
“De Summerschool is zeer zeker een
win-win”, vervolgt Braaksma. “Het grijpt
allemaal in elkaar: young professionals
willen graag leren, ook van elkaar. De
werkgevers van die deelnemers profiteren
natuurlijk ook van die nieuwe kennis en
inzichten. Voor defensie, de gastheer, is het
ook interessant. Zij kunnen zich profileren
in het sociale programma en krijgen er een
interessante cursus voor terug, waarin ze ook
leren van professionals uit de maatschappij.
De partij die de praktijkcase aanbrengt krijgt
nieuwe oplossingsrichtingen aangereikt.
De hoogleraren vinden het leuk om mee te
doen en om de contacten met het werkveld
te hebben. Het zorgt voor hen vaak voor
een linkje richting onderzoek. En voor WCM
draagt het bij om onderhoud met zoveel
mogelijk partijen op een hoger plan te
brengen.”

Geen winstoogmerk
WCM Summerschool is voor young
professionals met maximaal tien jaar
werkervaring en voor hbo- en wo-studenten
in het laatste deel van hun studie. WCM
werft via het eigen netwerk deelnemers.
Meestal leidt dat tot circa zestig
aanmeldingen. Potentiële deelnemers
moeten een cv en motivatiebrief
inleveren die wordt beoordeeld door
een selectiecommissie. “We hebben
geen winstoogmerk en werken alleen
met academici. Dat is een keuze en
onderscheidend. We komen niet even een
trucje vertellen en een klus binnenhalen.
De theorie verbinden we aan de praktijk
door middel van een echte praktijkcase. De
deelnemers werken vervolgens in teams aan
een oplossing.”

bestaand onderhoudscontract volledig heeft
herzien naar aanleiding van de uitkomsten
van de summerschool omdat het contract
gewoon niet klopte. Het is voor een bedrijf
ook een mooie manier om zich op de kaart
te zetten als interessante werkgever. En
door een case in te brengen wordt soms
ook intern bij zo’n bedrijf beter zichtbaar
wat er speelt.” Bedrijven die de afgelopen
jaren een case inbrachten, zijn onder meer
Luchthaven Schiphol, Nedtrain, Liander,
BASF/Stork, Koninklijke Marine en Heijmans/
Rijkswaterstaat.

Operationele planning verbeteren
ASML bracht vorig jaar de case in. De
nieuwste lithografiemachines van het bedrijf
stellen zeer strenge eisen ten aanzien van
het onderhoud. De uitdaging is om de
serviceorganisatie te optimaliseren voor
deze nieuwe en snelgroeiende installed
base. Erik Schoemaker, manager afdeling
Engineering & Customer Support van
ASML: “Onze servicetak wordt steeds groter
en belangrijker. Wij wilden graag eens bij
anderen kijken hoe zij zijn georganiseerd
op dat gebied. Tegelijkertijd willen we laten
zien hoe wij georganiseerd zijn en hoe wij
werken. WCM is daarvoor een gemakkelijk
en neutraal platform.” Hoe kunnen we de
operationele planning verbeteren, was het
vraagstuk dat ASML inbracht en dat centraal
stond tijdens de Summerschool.

Tevreden
Schoemaker is meer dan tevreden met de
uitkomsten. “We zouden het zo weer doen.
De teams leverden heel veel verschillende
aanpakken en ideeën. Wij waren positief
verrast daarover. Veel van de aangedragen

ideeën nemen we mee in de roadmaps die
wij zelf ontwikkelen. Volgend jaar zullen we
zelf ook enkele collega’s aanmelden voor
de Summerschool. Het is een interessante
manier om young professionals in
aanraking te brengen met professionals
van andere bedrijven en zo een netwerk op
te bouwen. En als mooie spin-off hebben
we een student van de TU Twente die zijn
afstudeeronderzoek bij ons doet over het
toepassen van virtual en augmented reality
in het serviceproces.”
Braaksma, tot slot: “Dit jaar organiseren we
voor de achtste keer een summerschool.
Het is dus een blijvertje. De deelname
is goed. De doelstelling was twintig
deelnemers per keer, maar we zitten ieder
jaar boven de veertig. Die delen we tijdens
de week overigens in twee groepen die
elk een zelfde programma met colleges
doorlopen. Daarmee blijft het voor iedereen
overzichtelijk wat weer helpt in de contacten
en de discussie.”
“WCM is de partij die alles samenbrengt,
die de universiteiten een podium geeft, die
de case ‘ophaalt’, de deelnemers selecteert
en die zorgt dat de kennis die in de week
wordt opgedaan ook weer gedeeld
wordt met het netwerk. WCM levert in
dit verband nog extra waarde door de
deelname van studenten te sponsoren. Het
laat zien dat we een hogere doelstelling
hebben. De case voor dit jaar is nog niet
bekend. We zijn volop in gesprek daarover.”

Nieuwe ideeën en oplossingen
Braaksma: “Het is interessant voor het
bedrijf dat de case inbrengt, omdat het
reflectie oplevert op de problemen die ze
ervaren. Het helpt ze aan nieuwe ideeën en
oplossingsrichtingen. Ik weet van één van
de voorgaande jaren dat een bedrijf een
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Afstand nemen en samenwerken leidt
tot betere oplossingen
Laura Eggink werkt anderhalf jaar bij Tata
Steel op de afdeling Asset Management
en Development. Samen met vier collega’s
nam ze als young professional deel aan de
summerschool met de ASML-case. In eerdere
jaren namen andere collega’s ook al deel aan
de zomerse cursus. “Het is zeer leerzaam.”
“WCM en de Summerschool zijn hier goed
bekend. En het management en de collega’s
die eerder meededen zijn zo enthousiast
over het concept dat we ons graag hebben
aangemeld. Je gaat een week uit je veilige
omgeving en je werkt samen met een groep
andere specialisten die net zo enthousiast
zijn. Dat is zeer leerzaam, het helpt je om
anders te kijken naar je eigen werksituatie.
Het haalt je uit je comfortzone en leidt tot
vragen als ‘waarom maakte ik die keuze?’ en
‘kon dat niet anders?’.”

Blanco
“Je komt blanco binnen en je maakt kennis
met je teamgenoten en de case. En dan
moet je beginnen terwijl je nog maar
weinig weet. Dus je begint met elkaar en
met het bedrijf te leren kennen. Je hebt
één op één gesprekken met mensen van
ASML, waaronder managers en de CEO. Je
doet research, bij het bedrijf en op internet.
Vervolgens maak je een SWOT-analyse die
je op de derde dag presenteert. Daarop
ontvang je feedback van ASML en dan heb
je nog anderhalve dag om met die feedback
aan de slag te gaan. Op de laatste dag
presenteer je met je team het eindresultaat.
Samen met de andere teams sta je in een
grote zaal en elk team heeft een eigen stand.
Bezoekers én ASML hebben voor de beste
casussen gestemd en wij kwamen hierbij als
de winnaars uit de bus.”

Energie
“Je krijgt er heel veel energie van om zo met
gelijkgestemden bezig te zijn en ook van
het bedrijf dat zich open stelt. Binnen het
team hebben we elkaar in korte tijd goed
leren kennen, ook op professioneel vlak.
Iedere avond werkten we door. De contacten
met de teamgenoten blijven ook na de
week bestaan. Binnenkort ga ik bij één van
de anderen op bezoek om daar eens in de
keuken te kijken.”

Colleges
“De colleges waren heel leuk en gingen over
onderwerpen waar ik zelf niet altijd zo veel
vanaf wist. Op sommige onderdelen zat wel

wat overlap, maar iedere docent deed het
vanuit zijn eigen praktijk. Daardoor bleef het
toch interessant.”

Legeroefeningen
“Het sociale programma om elkaar beter te
leren kennen, is ook heel goed. We stonden
bijvoorbeeld een ochtend om zes uur op het
sportveld van de legerbasis om oefeningen
met elkaar te doen, dat is leuk én intensief.
Grappig ook. Lunchen en dineren deden we
samen en aan het einde van de week was er
een afsluitende barbecue. Iedere dag ben je
van acht uur ’s ochtend tot acht, negen uur
’s avonds met de case bezig. Daarna ga je
wat drinken samen om te ontspannen, maar
vervolgens gaat het toch weer over de case.”

Probleem
“Zelf heb ik ervan geleerd dat je bij een
probleem er niet direct vanuit moet gaan
dat dit het werkelijke probleem is. Je moet
afstand nemen, de randzaken beoordelen
en vervolgens het echte probleem zien
te vinden. Dat leidt tot andere en betere
oplossingen. En anderen bij die oplossing
betrekken is ook verstandig. Door samen
te werken kun je in korte tijd namelijk veel
bereiken. In je dagelijkse praktijk heb je
misschien de neiging die stap om welke
reden dan ook over te slaan. Maar tijdens
de summerschool moet je wel en
ervaar je dus ook het resultaat.”
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WCM als katalysator van gepersonaliseerd onderwijs
“WCM is voor ons een logische partner om
vragen uit de markt op te halen”, zegt Ricardo
Abdoel. “Het mooie van WCM is ook dat ze
met twee benen in de praktijk staan.” De
academiedirecteur Engineering & ICT steekt
zijn enthousiasme over de Avans-deelname
in WCM en de Fieldlabs niet bepaald onder
stoelen en banken.
“Het feit dat wij met WCM meedoen verrijkt
enorm ons curriculum, omdat we kunnen
werken aan praktijkcasussen. Bovendien
zorgt het voor korte lijnen tussen docenten
en het werkveld. Deelname opent voor ons
ook deuren naar andere partijen in de regio.
Dat is handig voor zaken als
bedrijfsbezoeken met studenten, het
regelen van gastdocenten en stages, maar
ook om te sparren over toekomstige
ontwikkelingen.”

Bijscholen richting smart industry
“Tijdens een WCM-bijeenkomst kwam ik
in contact met Shell Moerdijk. Het idee is
ontstaan om samen aan de slag te gaan
om Shell-medewerkers bij te scholen voor
industrie 4.0. Onderwijs gaat om massa; één
of twee studenten opleiden is onbetaalbaar.
Samen kunnen we dit invullen: we helpen de
bedrijven door medewerkers bij te scholen

richting smart industry en tegelijkertijd
rollen we het ook uit voor onze eigen
studenten. WCM-partners NS en Cargill
willen aanhaken. Het voordeel voor de
bedrijven is ook dat ze dicht tegen het
onderwijs aanzitten. Voor WCM is er een rol
voor de marketing en communicatie om
potentiële studenten te enthousiasmeren
voor een opleiding in de techniek.”

Gaaf
“Het idee van de Fieldlabs is dat bedrijven
met elkaar en met het onderwijs
samenwerken. Dat samenwerken wordt in
de toekomst alleen maar meer. In Fieldlab
Campione laten onze studenten allerlei
scenario’s los op de proefinstallatie. Ze
maken van de ongestructureerde
databerg bruikbare structuren en brengen
die weer terug in de meet- en regeltechniek
van de installatie. Daarbij gaat het ook om
interfacing: hoe presenteer je de data aan
de operator? Van tijd tot tijd bouwen we de
installatie om met andere componenten om
te zien wat er dan gebeurt. Laatst hebben
we met één van de deelnemende bedrijven
een nieuwe technologie getest die nog niet
op de markt is. Dat is wel heel gaaf, zeker
voor de studenten. Door het Fieldlab komen
ze in aanraking met het bedrijfsleven,

moeten ze leren communiceren en
samenwerken. En de opgedane kennis
moeten ze borgen voor de volgende groep.
Samen maakt dat het heel rijk.”

Samen richting modulair onderwijs
“Onderwijs is nu nog heel lineair en
traditioneel. Daar moeten we vanaf en WCM
kan daar een rol in spelen. We kijken nu ook
samen of we de maintenance-opleidingen
beter op de kaart kunnen zetten. Zelf
hebben we een roadmap ontwikkeld
met een visie richting 2025. Creativiteit,
discussiëren en kritisch denken staan daarin
centraal. Attitude wordt belangrijker dan
kennis. Natuurlijk blijven we het leren
faciliteren; we blijven een ingenieurs
opleiding, maar we gaan meer richting
talentontwikkeling en ondernemerschap.
We zullen ook alternatieve leerroutes
aanbieden en daar speelt WCM weer een
belangrijke rol in, bijvoorbeeld richting
procesindustrie. WCM is de katalysator
richting gepersonaliseerd onderwijs waarbij
de student zelf kiest welke elementen hij wil
stapelen. De afstudeerder is in de toekomst
niet meer startbekwaam, maar een forward
thinking professional.”
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‘Over de hele breedte zijn de resultaten beter’
Fieldlab Campione richt zich op het
bevorderen van condition based maintenance
in de procesindustrie. Het is ook een vehikel
om de samenwerking tussen onderwijs en
bedrijfsleven te stimuleren en te intensiveren.
Mbo- en hbo-studenten werken er aan
praktijkcases rondom een testinstallatie.
Elmo Arrias is docent en ontwerper van
opleidingen bij ROC Tilburg. “De deelname
aan Campione van onze leerlingen
van de opleidingen procestechniek en
mechatronica levert ons veel moois op. Zo
hoor ik dat ze het ‘veel echter’ vinden dan
op school. Ze werken hier met een echte
installatie en niet met een gesimuleerde
omgeving vanaf de schoolbanken. En
leerlingen die doorstromen naar het hbo,
pakken dat beter op omdat ze de stof
beter begrijpen dankzij hun activiteiten in
Campione. Over de hele breedte zijn de
resultaten beter.”

Uitstekende koppeling
De mbo-studenten procestechniek schreven
bijvoorbeeld mee aan de éénpuntslessen
over het opstarten van de installatie en
schreven de procedure voor het veiligstellen
van de installatie. Ook is er een voorstel
voor een 5S-bord gemaakt. Arrias: “We
hebben ook een experiment opgezet
waarbij vierdejaars studenten alles zelf moet
regelen en doen rondom de bepaling van
de parameters van een warmtewisselaar.
Dit zorgt voor een uitstekende koppeling
tussen theorie en praktijk. Hier werkt het
echt – of niet – en dat is anders dan op
school waar installaties niet zijn aangesloten.
We proberen nu ook de accreditatie rond
te krijgen zodat vierdejaars hier hun
stageopdracht kunnen doen.”
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Interactie kan beter

Nieuw lesmateriaal

Het samenwerken in het Fieldlab leidt tot
allerlei mooie dingen, vervolgt Arrias. “We
hebben samen een echte installatie ontworpen
en gebouwd. Wat hier staat en gebeurt, is
mooie pr voor condition based maintenance.
We hebben de jaarlijkse relatiedag van
Werkend Leren in de Procesindustrie (met 15
aangesloten ROC’s) hier gehad en dat was zeer
succesvol. Onze leerlingen zijn op het smartmaintenance-seminar van WCM geweest,
hier in de naastgelegen ruimte. Een goede
manier voor hen om kennis te maken met de
laatste innovaties. Zo maken we best goede
stappen op allerlei vlakken. Tegelijkertijd moet
ik constateren dat het allemaal wel wat sneller
kan. De interactie met de bedrijven kan beter,
wat mij betreft. Bijvoorbeeld bij het aanleveren
van cases waarmee studenten aan de slag
kunnen.

“Ook voor mijzelf is het leerzaam. Iedereen
heeft de mond vol van docentenstages,
maar hier gebeurt het in feite. Ik heb zelf ook
nieuwe dingen gezien, zoals IoT-oplossingen
met sensortoepassingen. Dat soort zaken
neem ik nu mee in de lessen. Op basis van
mijn ervaringen hier schrijf ik nu lesmateriaal
voor het mbo over condition based
maintenance (cbm). Er is namelijk wel veel
literatuur over cbm, maar niet voor het mbo.”
“En wat ik ook geleerd heb hier: het is
niet altijd zo moeilijk als je denkt. In het
Fieldlab kom je spelenderwijs in contact
met nieuwe technologieën in plaats
van dat het zomaar bij je binnen wordt
gegooid. Eigenlijk gun ik al mijn collega’s
zo’n project als dit.”

‘WCM is een neutraal platform waar collega’s
vakinhoudelijk van elkaar leren’
Stork is één van de
mede-oprichters van World
Class Maintenance. Het
bedrijf participeert actief
in de Fieldlabs en projecten
en plukt daarvan dagelijks
de vruchten, zegt Mark
Geerars, directeur Stork Asset
Management Technology.

Waarom participeert een groot bedrijf,
met zoveel ervaring en specifieke
kennis, in WCM?
“WCM biedt een inspirerende en uitdagende
omgeving. Wij doen veel aan innovatie en
dat doe je bij voorkeur met anderen. Binnen
WCM kunnen we kennis en ervaringen
uitwisselen; en dat doen we ook samen met
klanten.”

Veel bedrijven vinden het moeilijk
om in een open sfeer kennis uit te
wisselen of samen nieuwe kennis te
ontwikkelen. Hoe gaan jullie daarmee
om?
“Je moet niet bang zijn voor je intellectual
property. Samen weet je meer en kun je
efficiënter verbeteren. Je geeft wat weg,
maar je krijgt er veel voor terug. Neem de
Hands on Tool Time Toolkit (HoTT); dat
hebben we samen met anderen ontwikkeld
en is beschikbaar voor de hele industrie.
Hierdoor hebben we nu een onafhankelijke
benchmark voor efficiënte executie van
onderhoud die er anders niet was geweest.”

Aan welke WCM-activiteiten doen
jullie mee?
“We doen eigenlijk overal wel aan
mee. Van het ontwikkelen van de
HoTT Toolkit tot het deelnemen aan
de Summerschool. We steken veel tijd
en geld in Fieldlab Zephyros dat inzet
op de energietransitie. Zo werken we
binnen WCM mee aan beter onderhoud
met oog voor duurzaamheid, milieu en
maatschappij. Uiteindelijk is dat ook
weer goed voor ons imago en onze
positie op de arbeidsmarkt.”

Wat vinden de medewerkers van
Stork van de WCM-projecten en
Fieldlabs?
“De WCM-activiteiten passen goed
bij de passie van onze medewerkers.
Vakinhoudelijk, nieuwe kennis opdoen,
nieuwe oplossingen ontwikkelen. WCM
is een boeiende omgeving.”

Welke concrete resultaten heeft
Stork uit de WCM-deelname
gehaald?
“Voor een aantal lopende projecten,
zoals Zephyros en WCM Zuid is dat
nog te vroeg. Maar de HoTT Toolkit
gebruiken we bijna dagelijks en is
een belangrijk instrument geworden.

En dankzij ‘Corrosie onder isolatie’ is het
bewustzijn voor het onderwerp verhoogd,
ook bij klanten komt dit steeds hoger op de
agenda. Dit project loopt overigens nog.”

Mist u nog onderwerpen op de
WCM-agenda? Wat doet WCM (nog)
niet, wat wel zou moeten?
“Ik denk dat we met de juiste dingen bezig
zijn. Het verspreiden van de kennis en alle
leden daarbij betrekken, dat is de uitdaging.
Daarvoor gaan we deelprojecten opstarten
en er komt ook een vervolg op de
Delphi-studie naar actuele innovatiethema’s
in het onderhoud.”

Wat is uw boodschap aan bedrijven
en ondernemers die (nog) niet actief
participeren in WCM?
“WCM is een neutraal platform waar
collega’s vakinhoudelijk van elkaar
leren. Dankzij het platform kunnen
we bijvoorbeeld beter inspelen op de
uitdagingen van de klant. Maar WCM levert
alleen wat op als je er tijd, geld en mensen
instopt. Aan de zijlijn afwachten of er wat
uitkomt, is niet productief. Je moet ook
niet meedoen omdat er wat subsidie is.
Het enthousiasme moet uit de deelnemer
komen.”

Aanvankelijk was er ook bij Stork wel
wat scepsis om actief in projecten te
participeren.
“Dat klopt. Bij de start van Fieldlab
Campione waren we wat afwachtend. Maar
dit Fieldlab heeft aangetoond dat wanneer
je voldoende tijd investeert, je samen veel
sneller kunt innoveren. Sindsdien doen we
actief mee.”
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‘Onze deelname aan Campione is een groot succes voor ons’
Bastiaan Anink van Interman Engineering B.V.
(met dochter Aiming Field Software) is vanaf
het begin betrokken bij Fieldlab Campione. De
mkb’er is zeer te spreken over zijn ervaringen:
het samenwerken, het kennisdelen, de
financiële steun, de proefinstallatie en bovenal
het netwerk. “Het heeft ons veel goeds
gebracht. Wat mij betreft mogen er nog veel
meer van dit soort projecten komen.”
Aiming Field Software houdt zich bezig
met ‘het verzamelen van moderne data
uit oude machines’ met als doel planners
en buitendienstmedewerkers real time
en automatisch van actuele informatie
te voorzien. Sensoren en een app op de
smartphone spelen daarin een cruciale rol.

Makkelijker aan tafel
“Via-via kwam ik in contact met WCM en
Campione. Ik vond het direct interessant,
vanwege de testmogelijkheden, de
financiële steun, de meerwaarde door de
samenwerking met andere bedrijven en
onderwijs én door het aanwezige netwerk.
Kijk, als ik als mkb’er bij een grote asset
owner aanklop met mijn nieuwe oplossing
en hij kent mij niet, dan is dat een redelijk
kansloos traject. Via het Campione-netwerk
heb ik de NAM als klant binnen kunnen
halen en lopen er nu diverse gesprekken
met andere aansprekende asset owners,
onder andere op Chemelot. Dankzij
Campione kom ik makkelijker aan tafel bij
dat soort partijen.”

Samen naar een volgend niveau
“Toen Campione begon, hadden wij
prototypes van diverse sensoren die we in
eigen bedrijf hadden ontwikkeld. Door de
samenwerking in Campione konden we dat
naar een volgend niveau brengen. Dat gaat
van redelijk basale dingen, zoals ‘wie weet
er een goede leverancier van flowmeters’ en
‘kan jij een stukje buis voor mij lassen’, tot
het samen nadenken over de beste aanpak
voor een probleem. In de kennissessies
delen we de nieuwste inzichten,
bijvoorbeeld vanuit het wetenschappelijk
onderwijs. Dat is soms misschien wat
abstract maar het maakt wel duidelijk wat er
al kan en waar er mogelijkheden liggen voor
een oplossing. Dan weet je waar je naartoe
moet werken.”

Veel leermomenten
“Samen in één ruimte werken aan de
installatie leverde veel leermomenten op.
Dat is niet erg, maar juist fijn. Innoveren
gaat altijd gepaard met problemen en
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je kunt dat beter in een testomgeving
hebben dan in een werkende fabriek.
De situatie in Campione is vergelijkbaar
met een echte fabriek: hoe krijg je het
internetsignaal naar buiten? Hoe zorg ik
dat een gestreste monteur mijn kabel niet
doorknipt? Bovendien; als ik in het veld
met een oudgediende praat, ontmoet ik
veel weerstand. Daar moet je wel rekening
mee houden, maar in je innovatieproces
kom je er niet veel mee verder. Hier, met de
studenten is dat compleet anders. Geef ze
een app en ze gaan er intuïtief mee aan de
slag. Gesprekken gaan dan over de inhoud
en dan kun je samen verder.”

Gewoon leuk
“Toen ik eraan begon had ik een doel voor
ogen en daarvoor had ik een roadmap
uitgetekend en op de muur hangen. Bijna
alles daarvan is gerealiseerd, behalve enkele
kleinere dingen die niet haalbaar bleken.
En sommige dingen pakten anders uit dat
gedacht; zo kwam ik met de NAM als klant in

een andere markt terecht dan gedacht. Maar
dat is toch geweldig? Ik doe straks zeker
mee in Campione 2. Het is ook gewoon leuk
om mee te doen. Bovendien, als je innovatief
wilt zijn, moet je zorgen dat je bij dit soort
projecten actief meedoet. Campione is een
netwerk van mensen die wíllen vernieuwen.
Dat is een heel belangrijk punt.”
“Mensen spreken wel eens schamper over
dit soort subsidieprojecten, maar daar ben
ik het zeer mee oneens. Er zal best wel eens
geld verloren gaan, maar voor ons is het een
groot succes. Door onze deelname hebben
we de helft van ons innovatiebudget
kunnen subsidiëren. En het gaat om veel
geld, kan ik je vertellen. Maar als je succes
wilt boeken, moet je er wel vol voor gaan
en meedoen. Een beetje meedoen en
afwachten wat er gebeurt, dat werkt niet.
Het gaat om serieus geld, je moet het
serieus nemen en dan levert het ook serieus
wat op.”

WCM Zuid als katalysator van regionale
maintenance-innovatie
Eind maart 2018 is World Class Maintenance
Zuid van start gegaan. Het innovatienetwerk
wil duurzaamheid en innovatie in asset
management opstarten en versnellen.
Hiervoor zoekt het samenwerking met
regionale asset owners, dienstverleners en het
onderwijs. Er is een belangrijke rol weggelegd
voor het mkb, zegt programmamanager Rob
de Heus.

Waarom is er een regionale organisatie
nodig?
“Fysieke nabijheid in de regio is iets wat
aanvullend en versterkend kan zijn voor
het landelijke netwerk. Om bedrijven
te helpen innovatie op gang te brengen
moeten bedrijven samenwerken en WCM
kan dat faciliteren. We willen ook de grotere
bedrijven en het regionale mkb bij elkaar te
brengen. En er ligt ook nog een unieke kans
om de euregio te betrekken.”

Hoe is WCM in beeld gekomen?
“We hebben eerst geprobeerd een netwerk
op te bouwen met verschillende regionale
spelers, maar het kwam niet van de grond.
Als er echt concrete stappen gezet moesten
worden, gebeurde er niets. We hebben een
bewuste keuze gemaakt om het groter te
maken, met hulp van netwerkorganisaties
zoals regionale ontwikkelingsmaatschappij
LIOF, werkgeversorganisatie LWV en WCM.
Toen is het wel gaan lopen. Dat was begin
2017 en uiteindelijk vond de officiële
kick-off eind maart 2018 plaats. Die was met
ongeveer 75 man, afkomstig uit diverse
sectoren uit heel Limburg, een groot succes.”

Wat gaat WCM-Zuid doen, of waarmee
is WCM-Zuid al bezig?
“We hebben een achttal onderwerpen
gewikt en gewogen, daar zijn er vier van
overgebleven. De eerste richt zich op het
implementeren van performance based
contracting en ketensamenwerking.
Condition based maintenance is het tweede
onderwerp en moet een soort kookboek
opleveren voor mkb-bedrijven om te
beginnen met voorspelbaar onderhoud. Het
derde onderwerp is de mensarme fabriek;
wat betekent mensarm, hoe zet je de eerste
stap? Onderwijs beter aan het bedrijfsleven
koppelen is het vierde innovatiethema. Dat
gebeurt door het onderwijs te betrekken bij
de lopende thema’s.”

Hoe worden de projecten aangepakt?
“We werken per thema met een aantal
bedrijven én het onderwijs. Er is een
kartrekker aangesteld die de vaart erin
houdt. Iedereen doet belangeloos mee en
het enthousiasme is groot. De
Fieldlab-aanpak van WCM is hierbij een
grote inspirator. Op 17 januari (precies als
dit magazine bij de drukker ligt –red.) is er
een bijeenkomst waarop we de voorlopige
resultaten delen en bepalen welke
deliverables er komen. In de zomer volgt er
dan een slotbijeenkomst met de resultaten
en dan bepalen we ook met welke nieuwe
onderwerpen we aan de slag willen.”

Wordt de opgedane kennis gedeeld
met WCM?
“Dat is zeker de bedoeling. WCM-directeur
Henk Akkermans zit in de regiegroep en
is de linking pin. Hoe we de kennisdeling
verder vormgeven, dat moet nog groeien.
We hebben in ieder geval een eigen hoekje
op de website van WCM. En we denken na
over een seminar.”
De initiatiefnemers van WCM Zuid zijn Sabic,
Sitech Services (als vertegenwoordiger van
de asset owners op Chemelot), Stork, Spie,
USG, Zuyd Hogeschool, regionale
ontwikkelingsmaatschappij LIOF, de
Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) en
WCM.
Mogelijk komen er ook regionale
WCM-platformen in het oosten en het
noorden. Hiervoor vinden begin 2019
verkennende gesprekken plaats.
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Optimaliseren van onderhoud voor energietechnologieën
Om windparken op zee rendabel te maken is het
beheer en het onderhoud ervan cruciaal. World
Class Maintenance en het Centre of Expertise
Water & Energy richtten daarom begin vorig
jaar het Fieldlab Zephyros op. Het versnellen
van innovaties voor beheer en onderhoud is
het middel voor het bereiken van het doel: geen
downtime en geen on-site maintenance voor
windparken op zee.

Het TKI faciliteert onderzoek, ontwikkeling,
demonstratie, valorisatie, kennisoverdracht,
(internationale) samenwerking, opleidingen
en marktontwikkeling. Voor de opstart werd
met een innovatievoucher financiële steun
aangevraagd bij en toegekend door de
provincie Zeeland. De rest van de funding
moet uit de projecten komen, waarvoor ook
elders subsidie wordt aangevraagd.

De installed base op zee was begin 2018
ongeveer 1 gigawatt groot. Volgens de
plannen komt daar de komende jaren 700
megawatt tot 1 gigawatt per jaar bij. Om
uiteindelijk richting de 60 gigawatt totaal te
gaan. Uiteindelijk ontstaat er dus ook een
vervangingsmarkt. “Een enorme opgave. Het
verder optimaliseren van onderhoud is dus
zeer belangrijk”, weet Ferry Visser. Namens
Stork is hij projectleider van het Fieldlab.

AIRTuB

Nieuwe dingen verzinnen
De windfarm van de toekomst moet
veilig zijn en grootschalig en bovendien
opereren tegen lage kosten. Flexibele
opslag van energie dient mogelijk te zijn en
de beschikbaarheid moet hoog zijn. “Zero
downtime en geen on-site maintenance
meer.” Bestaande manieren van inspectie
en onderhoud zijn niet toereikend,
zegt Visser. “We moeten nieuwe dingen
verzinnen, bijvoorbeeld robotinspecties,
nieuwe onderhoudsstrategieën, nieuwe
onderhoudslogistiek. Dit is allemaal
onderdeel van de gesprekken die we
voeren en de projectvoorstellen die we nu
uitwerken.”

Stuurgroep
De stuurgroep achter Zephyros bestaat
uit het Centre of Expertise Water & Energy,
Stork, TenneT, TNO ECN en het TKI Wind op
Zee. De partijen zorgen voor praktische en
financiële steun. Het Centre of Expertise is er
voor de connectie met het onderwijs, Stork
is een ervaren maintenance dienstverlener
en TenneT is natuurlijk een belangrijke
schakel in het hele energiesysteem. TNO ECN
draagt bij met specifieke kennis en het TKI
Wind op Zee zorgt voor de verbinding met
de topsector Energie en langs die weg
mogelijk voor financiële steun.
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Het project dat op dit moment het meest
concreet is, is AIRTuB (Automatische
Inspectie en Reparatie van Turbine Bladen).
De deelnemers in dit project willen het
inspecteren en repareren van turbinebladen
automatiseren. Visser: “Dat zijn namelijk
grote performance killers. Het is lastig om
de conditie ervan te bepalen en het zijn
moeilijke reparatieklussen. Er zijn veel partijen
die vinden dat we hiermee aan de slag
moeten en we hebben nu dertien bedrijven
en organisaties die meedoen, waaronder

Eneco, TNO ECN, drie hogescholen en een
aantal bedrijven. Op dit moment werken we
het onderzoeksvoorstel uit en zetten we het
consortium op. Met RVO Nederland zijn we
hierover al een tijdje in gesprek en zij toonden
zich alvast erg enthousiast. We verwachten
de komende weken het voorstel in te dienen
en vervolgens eind maart een positief bericht

over de subsidie zodat we in april kunnen
starten.”

Data verzamelen
Het project Data Tower richt zich op
efficiënt en effectief gebruik van data
van alle partijen die betrokken zijn bij de
Noordzee en wil de data van al die partijen
op een relevante manier presenteren aan de
eigenaar van een windpark. “Een windpark
genereert zelf data, maar dat geldt ook voor
TenneT, Rijkswaterstaat en het KNMI. Een
overkoepelende data tower kan van al die
data slimme onderhoudsdata maken voor een
optimale prestatie van de windparken. We
hebben het internationale adviesbureau CGI
aan boord, evenals TenneT, UReason, Stork,
TNO ECN en mogelijk RWS. We werken nu aan
het onderzoeksvoorstel en focussen eerst op
een test op pilotschaal.”

Boutverbindingen
Offshore Wind Bolting gaat over
boutverbindingen bij windturbines. Een
windturbine kent veel grote en kritische
boutverbindingen terwijl er eigenlijk geen
normen voor zijn. “De NEN-norm gaat tot een
doorsnede van 36 mm terwijl de doorsnede
van een boutverbinding bij een windturbine
72 mm is. We hebben dus een nieuwe norm
nodig, evenals nieuwe technologie om de
verbindingen goed te monitoren en een
manier om de verbindingen van onder meer
de propellerbladen autonoom en automatisch
harmonisch te houden. Hiervoor hebben we
een fysieke testlocatie nodig en daarvoor
spreken we nu met ROC Scalda in Vlissingen.
Onder andere het bedrijf Arvick dat specialist
is in boutverbindingen doet mee en we
hopen ook een certificerende instantie te
betrekken.”

Veel belangstelling
Al met al is er veel belangstelling voor
Zephyros. Er zijn ruim zeventig bedrijven die
op de hoogte willen blijven van de voortgang
zodat ze eventueel in kunnen stappen in
een project zodra dat concreet wordt. Een
deel van die zeventig doet natuurlijk al mee
in AIRTuB en Data Tower. Het afgelopen jaar
is er hard gewerkt om Fieldlab Zephyros op
de kaart te krijgen. “We hebben veel aan
promotie gedaan en inmiddels zijn we wel
een bekend begrip en kent men de radicale
doelstelling die wij nastreven.”
Bij de start van Zephyros lag de focus op
windparken op zee, inmiddels is dat op
initiatief van de board van WCM verbreed
naar alle technologieën die een rol spelen
bij de energietransitie. “Maar we gaan eerst
de projecten rondom wind op zee concreet
maken en daarna de andere technieken
onderzoeken en oppakken.”
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WCM Jaarevent 2018: De Factor Vrouw in het onderhoud
Het is inmiddels een vast onderdeel op de
maintenancekalender: het jaarcongres van
WCM in oktober. In 2018 stond de belangrijke
rol centraal die vrouwen hebben in de techniek
en het onderhoud. Een aantal topvrouwen
uit de overheid en industrie vertelde over hun
expertise.

Marije Ruysch-Koster: “Hierdoor kunnen we
maanden van tevoren vaststellen of er een
storing aankomt en het onderhoud plannen
of uitstellen.” Dominique Schreinemachers
is helikopterpiloot bij de Nederlandse
Luchtmacht en vertelt over een noodlanding
tijdens een missie in Afghanistan. “We
hadden veel olie verloren en vlogen
twaalf minuten ‘stang op stang’. Toch ging
het goed. Ik heb veel respect voor het
onderhoudspersoneel en het materieel.”

Onderwijspanel
Tijdens het congres is er een interactieve
sessie met een onderwijspanel. Het gaat
over meisjes die niet of juist wel kiezen
voor een technische opleiding en de reden
waarom. Over de noodzaak van vrouwelijke
rolmodellen, het vermeende gat tussen
onderwijs en bedrijfsleven en meer. Uit de
interactie met de zaal blijkt dat er niet één
oplossing is om meer vrouwen richting
techniek te krijgen. Voorbeelden laten
zien en inspireren worden genoemd als
belangrijk. Aan de andere kant moet je het
niet te veel benadrukken, omdat meiden
dan mogelijk denken: ‘hier is iets aan de
hand’.
Roos Knulst is bij NoordzeeWind Shell
verantwoordelijk voor het onderhoud aan
een windpark voor de Nederlandse kust.
Belangrijk zijn prioritering in het onderhoud
en multi skilled medewerkers die een
reparatie direct kunnen oplossen, zegt ze.
Aviso Instruments maakt een meet- en
monitoringsysteem voor (scheeps)motoren.
Mede-eigenaar

Het juiste vervangingsmoment
Celeste Martens (Hoofd Asset Management
bij Croonwolter&dros Infra) vertelt dat naar
haar mening installaties vaak te vroeg of juist
te laat worden vervangen. Martens deed
onderzoek naar de oorzaken. “Je verwacht
dat technische veroudering bepalend
is, maar dat blijkt juist economische
veroudering te zijn. Bijvoorbeeld omdat

er geen onderdelen meer verkrijgbaar
zijn.” Martens ontwikkelde met hulp van
experts uit verschillende domeinen een
beslismodel voor het bepalen van het juiste
vervangmoment.

Onderhoud en duurzaamheid
Managing Director Lieve DeClercq van SPIE
Nederland legt vervolgens nadrukkelijk de
relatie tussen onderhoud en duurzaamheid.
Ze vindt het vreemd dat veel bedrijven
alleen spreken over het verminderen van
de CO2-uitstoot, over circulariteit, over
grondstoffen, maar slechts zelden over
onderhoud. “Een goed onderhoudsplan leidt
onder meer tot een lager energieverbruik
en minder afval, omstelkosten, onderdelen
en downtime.” Het onderhoudsteam wordt
de spil in de duurzaamheidsfilosofie, denkt
ze, maar het is wel een transitievraagstuk.
“Mijn pleidooi is: een op duurzaamheid
gebaseerde onderhoudsstrategie kijkt
verder dan de performance en is een goed
fundament voor de duurzaamheidsstrategie
van een bedrijf.”
Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser
vertelt dat defensie meer wil samenwerken
met het bedrijfsleven. Defensie zoekt veel
nieuwe technici en defensie laat bedrijven
daarom onderhoudswerkzaamheden
uitvoeren. “Maar je blijft in dezelfde
vijver vissen, je moet dus samenwerken.
Daarnaast blijven vrouwen in de techniek
een zeldzaamheid. Zeventig procent van de
Nederlandse vrouwen denkt dat defensie
alleen voor mannen is. Daarom starten we
een aparte campagne gericht op vrouwen.”

FME benadrukt belang van onderhoud voor de samenleving
Voorzitter Ineke Dezentjé HammingBleumink van de vereniging FME-CWM
benadrukt het belang van goed onderhoud
voor de samenleving. Vooral de infra is
kwetsbaar, zegt ze. Tot 2030 moet er een
derde meer vervangen worden en dat is een
enorme uitdaging. “Smart maintenance is
daar hard bij nodig”, zegt de FME voorzitter.

Tekort aan technici
In haar welkomstboodschap tijdens het
WCM Jaarevent noemt Ineke Dezentjé
Hamming-Bleumink het tekort aan technici
een punt van zorg. Slechts zeventien procent
van de technisch opgeleide vrouwen komt
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in de industrie terecht.
“Onderhoud van wereldklasse is veel te
belangrijk om alleen aan mannen over te
laten.”
FME-CWM is de ondernemersvereniging
voor de technologische industrie
in Nederland. FME heeft 2200
lidbedrijven en werkt samen met zestig
brancheverenigingen, waaronder WCM.

Dankzij FME meer aandacht voor maintenance in
politiek Den Haag
Sinds de fusie met brancheorganisatie
Profion begin 2017 is WCM aangesloten bij
FME, de ondernemersorganisatie voor de
technologische industrie. Hoofddoel is om het
maintenancegeluid luid en duidelijk te laten
klinken in politiek Den Haag. Peter Hecker is
als branchemanager de verbindende schakel
tussen WCM en de FME-organisatie.

Op de Haagse agenda
Dankzij de aansluiting bij FME krijgt
onderhoud inmiddels meer aandacht in
Den Haag. “De maintenance-sector wordt
regelmatig genoemd door woordvoerders
en ook door bewindslieden. We houden de
agenda van de Tweede Kamer in de gaten en
als er een onderwerp op staat – of ontbreekt
- dat ons raakt, dan komen we in actie. Er
gaat vaak een vertegenwoordiging vanuit
FME mee op zakenreizen met de minister.
Inmiddels hebben we voor WCM ook de
vraag gehad of we mee willen, of input
willen leveren.”

Frisse blik
De branchemanager heeft al een loopbaan
van twintig jaar achter de rug bij FME
en is sinds enkele maanden de WCMvertegenwoordiger bij FME. Hecker: “Ik zal
me versneld vertrouwd maken met de
materie en de organisatie. WCM zit in Breda
en dat is even wennen, omdat andere
brancheorganisaties het secretariaat veelal
bij FME hebben ondergebracht. Ik ben van
oorsprong zelf een techneut en breng de
nodige FME-ervaring mee en hopelijk ook
een frisse blik. Het valt mij bijvoorbeeld op

dat er in de (petrochemische) industrie veel
stops tegelijk plaatsvinden en dat dit het
lastiger maakt om in Nederland voldoende
gekwalificeerd personeel te vinden. Die
komen nu dus deels uit het buitenland.
Afspraken maken hierover mag niet, maar
met smart maintenance moet het mogelijk
zijn –als ’bijvangst’- om die volksverhuizing
en de schaarste te voorkomen.”
Op Heckers agenda voor 2019 staat om
de impact van WCM beter en scherper
in beeld te brengen. “Wat levert WCM
nu precies op aan toegevoegde waarde
voor de aangesloten bedrijven, in geld,
in beschikbaarheid, in kwaliteit en in
veiligheid? Studenten zullen hiervoor
WCM-projecten onderzoeken, analyseren
en zo kwantitatief vaststellen wat deze
hebben opgeleverd. De bedoeling is ook
om andere branches te betrekken, waar ze
nu nog zelf het wiel aan het uitvinden zijn
ten aanzien van smart maintenance. Diverse
sectoren verdienen het dagelijks brood
met onderhoud. Die hebben er belang bij
dat smart maintenance ook iets voor hen
betekent.”

Peter Hecker: “Onderhoud is een
gefragmenteerde sector en daardoor wat
lastig aan de man te brengen, het strategisch
neerzetten van asset-managementbelangenbehartiging richting overheid in
combinatie met een innovatieagenda is
daarom belangrijk. Behalve beleidsbepaler
is de overheid zelf trouwens ook een
belangrijke asset owner. In een breed
forum met een brede achterban kan veel
kruisbestuiving ontstaan.”

Abstractieniveau
“Vanuit FME ga je vaak op een wat hoger
abstractieniveau in gesprek met de politiek
en het werkveld. Dankzij WCM kan ik dat
ook praktisch voeden met voorbeelden
uit de praktijk.” Hecker wijst op de eerder
verschenen WCM-rapporten Smart
maintenance in de infrasector en Smart
moves for smart maintenance. “Het gaat
niet alleen om ambitie, we kunnen het
ook staven. FME zet bovendien zwaar in
op Industry 4.0, iets waar WCM met smart
maintenance en voorspelbaar onderhoud
prima op aansluit.”
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Fieldlab Campione-onderzoek
Virtual Reality: hype of ideaal hulpmiddel?
Bedrijven zetten steeds vaker Virtual
Reality-technieken in, bijvoorbeeld tijdens
de ontwerpfase van een installatie of om
onderhoudstrainingen te optimaliseren.
Professor Max Louwerse, autoriteit op
VR-gebied, onderzoekt in Fieldlab Campione of
het mogelijk is om tijdens een training met VR
al het resultaat ervan te voorspellen.
3D & VR Design haalde in 2016 nog net de
prioriteitenlijst in het Delphi-onderzoek
naar innovatieprojecten in het onderhoud.
Krap twee jaar later is het onderwerp ‘hot’.
De techniek is betaalbaarder geworden en
kan veel bestaande problemen oplossen.
En VR heeft de potentie het onderhoudsvak
aantrekkelijker te maken.

Afwachten is geen optie
VR is inderdaad bezig aan een opmars
en ontwikkelingen op de voet volgen is
essentieel, zegt Louwerse, hoogleraar aan
Tilburg University. “De ontwikkelingen gaan
enorm snel. Kijk naar wat er gebeurt in de
big data en data-sciencesector; als je nu
begint, ben je te laat. Dat geldt ook voor
VR. Ik verwacht daarbij dat met name de
interactie tussen menselijk gedrag en
VR-technologie belangrijker zal worden.”

Voorspellen per gebruiker
Louwerse doet onderzoek in Fieldlab
Campione en het daaraan gelieerde
DAF Technology Lab (DAF-Lab) naar het
toepassen van VR bij trainingen. Er zijn een
drietal onderzoeksvragen geformuleerd. De
eerste vraag was ‘wat is de juiste vorm: VR,
MR of een andere trainingsvorm?’ De tweede
vraag kijkt naar de gebruiker, de mens: ‘wat
zijn de individuele verschillen bij gebruik
van die verschillende technologieën?’ en:
‘Leren mensen op dezelfde manier, of zijn
er verschillen, bijvoorbeeld door leeftijd,
geslacht of bedrijf?’. De derde vraag is pas
echt interessant, zegt Louwerse: “Kun je
mensen trainen en het succes ervan al
voorspellen tijdens de training zelf en niet
na de training? Dat is nuttige informatie voor
een bedrijf. Kan de training korter, of moet
het juist langer?”

Meenemen op de inhoud
Louwerse: “Een test met proefpersonen
die eerst een simulatie op een computer
moesten volgen en daarna hetzelfde met
een VR-headset moesten doen, leek geen
verschil op te leveren. Er was echter wel
degelijk een verschil op het moment dat
je naar individuele ervaringen keek. Als
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proefpersonen het gevoel hadden
meegenomen te worden in de inhoud,
was er een onmiddellijk voordeel
voor VR. Met andere woorden, je kunt
niet altijd concluderen dat VR beter is
voor alle gebruikers, maar je kunt wel
voorspellen of VR beter is per gebruiker.
Daarnaast hebben we gekeken of
leerprocessen gemeten kunnen worden
in virtual reality. Ook daar vinden we
interessante resultaten in zweetreactie,
hartslag, hersenactiviteit en snelheid
in een taak. Dit klinkt misschien als
fundamentele wetenschap, maar die
kennis is onmiddellijk te vertalen naar de
praktijk.”

Kennis vertalen naar toepassing
“De vraag is nu hoe we de resultaten
uit het onderzoek het beste kunnen
inzetten. We zoeken hiervoor
nadrukkelijk de samenwerking met
de deelnemende bedrijven om zo
de werkvloer te betrekken in de
wetenschappelijke experimenten, die
tot nu toe alleen uitgevoerd werden
met proefpersonen van de universiteit.
Nu we antwoorden hebben, kunnen we
testen hoe professionals uit het werkveld
reageren.” Het meest concreet op dit
moment (medio 2018 –red.) is een case
met een technisch dienstverlener die
virtual reality al gebruikt bij het geven
van trainingen. “Het effect daarvan wordt
tot nu toe niet gemeten. De bedoeling is
dat wij dat nu wel gaan doen en die data
gaan analyseren. Daarmee kunnen wij
onze nieuwe kennis valideren en hopelijk
voorspellen wat het resultaat van de
training zal zijn.”

Kloof dichten
Projecten als Campione zijn juist
om die reden belangrijk, zegt
Louwerse. “De stelling is dat
wetenschappers de vertaalslag
naar het bedrijfsleven niet
kunnen maken en dat bedrijven al
snel denken: ‘dat is fundamenteel
onderzoek; laat de universiteit
dat maar oppakken.’ Echter,
projecten waarin bedrijven
samenwerken met onderwijs
en onderzoeksinstellingen
zorgen ervoor dat de kloof
juist kleiner wordt. Inmiddels
is er al veel bereikt en zijn er
concrete resultaten behaald bij
verschillende partners.”
“Mijn belangrijkste stokpaardje
is dat ik vind dat er te veel focus
is op de techniek en te weinig
op de mens. Zeg maar de vragen
twee en drie uit het Campioneonderzoek. Het gaat er niet om of
je een VR-bril kunt kopen, maar
of je het gedrag kunt meten.
En daarom is Campione zo
belangrijk. We kunnen hierdoor
bedrijven informeren over de
laatste ontwikkelingen en hun
vragen op een relatief goedkope
manier beantwoorden. Als
bedrijven dit individueel moeten
onderzoeken, zullen deze vragen
vaak onbeantwoord blijven.”

VR, AR of MR?
Virtual reality is een virtuele of gesimuleerde werkelijkheid die je met een VR-bril kunt
ervaren. Dankzij 3D-effecten en 360-gradenbeelden is het voor de brildrager net alsof hij in de
actie zit. Door deze gesloten bril ziet de gebruiker echter niets van de echte wereld. Ook het
beperkte gezichtsveld is nog een probleem, als de brildrager zijn hoofd beweegt.
Augmented reality voegt juist beelden toe aan de echte wereld (met een bril, smartphone of
tablet), waardoor interactie met anderen mogelijk blijft. Mixed reality combineert realiteit en
virtualreality waarbij de volledige omgeving, inclusief alles wat er zich in die omgeving
bevindt, in kaart wordt gebracht. De techniek projecteert digitale elementen in deze
omgeving op een doorzichtige bril waarbij het mogelijk is die digitale elementen te laten
interacteren met hun omgeving maar ook met elkaar.

Technologie is niet het doel
Professor Louwerse: “De ene techniek is niet beter dan de andere, maar richt zich op een
andere toepassing of taak.” Voor trainingsdoeleinden is virtual en mixed reality bijvoorbeeld
het meest geschikt, zegt Louwerse, terwijl voor assistentie bij het repareren of onderhouden
van een installatie augmented reality de beste oplossing biedt. En dat is precies waar het in
het bedrijfsleven wel eens mis gaat, zegt de professor. “Bedrijven richten zich te veel op de
technologie, kiezen er één en ‘daar moet het dan maar mee gebeuren’, terwijl de toepassing of
de vraag leidend moet zijn. De technologie is niet het doel, maar slechts een middel.”
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Permanent monitoren van infrastructuur bespaart miljarden
Smart Maintenance kan de overheid
miljarden aan onderhoudskosten besparen
en de gebruikers veel vertraging en ergernis
schelen. Dat staat in het rapport ‘De waarde
van Smart Maintenance voor de Nederlandse
Infrastructuur’. Het rapport werd op 22 mei
vorig jaar door Lex Besselink, voorzitter Bestuur
World Class Maintenance, aangeboden aan
Agnes Mulder, voorzitter van de Tweede
Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat.
Door het inzetten van sensortechnologie
samen met Internet of Things-applicaties
kan onderhoud aan wegen, bruggen,
viaducten, waterwegen en sluizen
voorspelbaar worden. De kwaliteit van de
bestaande Nederlandse infrastructuur is in
het geding door veroudering en verlaagde
onderhoudsbegrotingen. Dat zeggen
technologische ondernemersorganisatie
FME en World Class Maintenance in het
bewuste rapport.

600 miljoen per jaar
De financiële crisis van 2008 heeft zijn
weerslag gehad op het onderhoud en
de vervanging van de infrastructuur van
ons land. In de periode 2020-2030 moet
ruim een derde meer vervangen worden
dan in het voorgaande decennium om
de beschikbaarheid van infrastructuur te
kunnen garanderen. Dat gaat miljarden
kosten. Smart Maintenance biedt een
manier om de investeringsuitgaven en de
jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten te
verminderen, op middellange termijn al
structureel 600 miljoen per jaar.

Schade
Nederland kan niet zonder excellente
infrastructuur. De toegevoegde waarde van
de infrastructuur bedraagt op jaarbasis zo’n
zeventig miljard euro, ruim tien procent van

het Bruto Binnenlands Product. Bedrijven
en overheid hebben direct financieel nadeel
van problemen met de infrastructuur. Van
oktober 2016 tot december 2016 was de
Merwedebrug bij Gorinchem afgesloten
voor vrachtverkeer. Scheurtjes in de brug
moesten met spoed gerepareerd worden,
waardoor ook de scheepvaart vertraging
opliep. De transportsector leed 33 miljoen
euro schade en de overheid moest
nadeelcompensaties uitkeren.

De waarde van Smart
Maintenance voor de
Nederlandse
Infrastructuur

Conditie monitoren
Ineke Dezentjé Hamming – Bluemink van
FME: “Smart Maintenance gaat dit in de
toekomst voorkomen. Door de conditie van
de infrastructuur structureel te monitoren,
kunnen vervangingen geprioriteerd worden
en kunstwerken doelmatig in stand worden
gehouden”. ‘Early warnings’ helpen om

falen te voorkomen of, mocht het falen
niet te voorkomen zijn, op het falen
te anticiperen met beschermende
maatregelen. “Smart Maintenance
maakt het mogelijk om een vervanging
of reconstructie zowel financieel als
operationeel te optimaliseren”, zegt Lex
Besselink van World Class Maintenance.
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Samen de juiste route verkennen in de digital journey
ABB is pionier en marktleider op het gebied
van elektriciteitsnetwerken, elektrotechnische
componenten, automatiseringstechnologie,
robotica en aandrijftechniek. De multinational
is enthousiast deelnemer in en pleitbezorger
van World Class Maintenance. Het bedrijf doet
actief mee in de Fieldabs Campione en Capella,
én wil ook instappen in de Fieldabs Camino
en Smash. ABB is één van de trekkers van het
deelproject over de autonome plant van WCM
Zuid.
“Onze digitale strategie bestaat uit vier
stadia. De eerste is: hoe kun je meer te weten
komen? De tweede is: je moet er wel wat
mee doen. Daarna komt: je moet het beter
doen en tot slot: je moet het samen doen.
WCM brengt deze vier fasen samen. Met
WCM en de Fieldabs laten we zien wat we
prediken”, zegt Staf Seurinck, vice president
Robotics and Motion Benelux.

Hybride technologie
Seurinck: “Veel assets zijn op leeftijd en
asset owners werken daardoor met hybride
technologie; oud en nieuw door elkaar. Je
moet mensen dus meenemen in de digital
journey: de beslissers bij de klanten, maar
ook onze eigen medewerkers.” Reden voor
Seurinck om een nieuwe functie in het
leven te roepen. “Een product manager
digitalisering. De nieuwe functionaris mocht
niet al bij ABB werken, geen werkervaring
hebben, geen ingenieur zijn, maar moest
wel wetenschappelijk opgeleid zijn.”

Draagvlak vergroten
Kevin Visser is de nieuwe man die het
voortouw neemt in de digitaliseringsslag
en hij is ook de ‘verbindingsofficier’ voor
ABB’s deelname in de Fieldabs. Visser: “Onze
deelname in de WCM Fieldabs helpt ons om
beter te begrijpen wat er speelt bij de klant:
waar liggen hun problemen, waar liggen ze
wakker van?
Het gaat niet alleen over de techniek, het
is veel breder dan dat. Het gaat ook over
processen en mensen. Voor onze eigen

werknemers hielden we
bijvoorbeeld een seminar
bij Campione om te laten
zien hoe smart maintenance
werkt. Daardoor gaat het
leven en vergroot je het
draagvlak.”

Campione
ABB participeert in
meerdere Fieldabs; de
deelname aan Campione
loopt het langst. In
Gilze-Rijen gaan ze nu de
proefinstallatie upgraden
met nieuwe aandrijvingen
en met ABB smart sensors.
Visser: “Zodat we de laatste stand van de
techniek kunnen laten zien, aangevuld met
de diensten van de Campione-partners.
Het idee is om uiteindelijk tot een volledig
werkend systeem te komen dat we ook
kunnen gebruiken voor trainingen. Zo laten
we in de praktijk zien dat het geen rocket
science is. Als mensen het zien, gaan ze mee.”

Onderwijs
Bram van Meel, general manager Control
Technologies Benelux: “Bij het streven naar
honderd procent voorspelbaar onderhoud
is nog veel winst te behalen. In de Fieldabs
en living labs kan je de benodigde
samenwerking tot stand brengen. Campione
is bijvoorbeeld ook een mooi vehikel voor
de samenwerking met het onderwijs. Met
het ROC Tilburg hebben we de huidige
besturing ingericht. De komende maanden
gaan we met Avans aan de slag om de data
te vertalen naar onze dashboards.

Autonome plant
In WCM Zuid participeert ABB samen met
PDM in het deelproject ‘Autonome plant’ dat
als doel heeft om samen met bedrijven een
roadmap te ontwikkelen richting autonome
plant. Seurinck: “Veel bedrijven weten niet
goed hoe ze aan digitalisering moeten

Data Science Track voor de maakindustrie
ABB neemt deel in Fieldab CAPELLA. Eén van de eindproducten van het Fieldab
CAPELLA is een specifiek opleidings-track voor Data Science studenten van
Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in ’s-Hertogenbosch.
Willem Jan van de Heuvel van JADS en Johan Treur van CAPELLA spraken af om
een gespecialiseerde track voor Smart Manufacturing te ontwikkelen voor de Data
Science opleiding van JADS. Dit gaat enerzijds nieuwe inzichten opleveren voor
deze industrie en zorgt er daarnaast voor dat studenten interesse ontwikkelen
richting de maakindustrie. JADS en CAPELLA gaan dit traject samen aan, waarbij
JADS de opleiding ontwikkelt en CAPELLA zich met name richt op de verbinding en
toepasbaarheid in de maakindustrie.

beginnen én ze komen ook nog eens
mensen te kort. Vandaar het idee om
beide uitdagingen te combineren met als
vertrekpunt om repetitief en/of saai werk
dat nu nog door mensen wordt gedaan,
te automatiseren met de reeds aanwezige
technologie. Als je alleen de complexere
taken door mensen laat doen, dan wordt
hun job interessanter.”

Grootste uitdaging
Er zijn zeven regionale fabrieken die willen
meedoen aan een pilot. Eerste stap is om
een realistische pilot te selecteren en deze
vervolgens samen met de ‘change agents’
binnen die bedrijven te implementeren.
De resultaten en leerpunten uit de pilots
moeten leiden tot een methodiek hoe je
tot een autonome plant kunt komen. “Dat
leggen we vast in een white paper en we
delen alle resultaten tijdens de WCM Zuid
conferentie in juni.” De grootste uitdaging
in het geheel is echter de mens zelf, zegt
Seurinck. “Die moet veranderen en dat
is lastig. Daarom is het belangrijk dat de
veranderexperts van PDM hierin meedoen.
Zij hebben een schat aan kennis en ervaring
op dit gebied. Voor hen en voor ons is
de samenwerking interessant. Zij krijgen
meer kennis van de techniek, wij meer van
veranderprocessen.”
Seurinck: “Het is voor ons ook een
veranderingsstrijd. De ontwikkelingen gaan
zo snel, je moet heel vlug schakelen. Als
je samenwerkt word je sneller getriggerd
en weet je ook sneller of je wel het juiste
ontwikkelt, of het waarde toevoegt voor
de klant.” Visser: “Voor het ontwikkelen van
digitale oplossingen moet je daarom veel
meer de verbinding aangaan met andere
partijen om de oplossingen aan te dragen
die de klant nodig heeft.”
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Infrasector zoekt slimme onderhoudsoplossingen
Fieldlab Camino richt zich op honderd procent
voorspelbaar onderhoud in de infrasector.
Dat is nodig vanwege de hoge leeftijd van veel
assets, het wegvloeien van specifieke kennis
en de ontoereikende onderhoudsbudgetten,
zegt projectleider Ruben Ogink. “Er komt steeds
meer besef dat we de handen ineen moeten
slaan.”
Ogink: “Camino gaat over vraaggestuurde
innovatie. We zoeken samen naar
smart-maintenance-oplossingen die helpen
om de productiviteit te verhogen.” Camino
is het onafhankelijke platform dat bedrijven
en organisaties met elkaar verbindt en
het samenwerken faciliteert en begeleidt.
Er zijn twee clusters actief: water en rail.
Belangrijke infra-partijen zoals NS, ProRail en
Rijkswaterstaat hebben zich samen met de
Universiteit van Twente voor de komende
jaren gecommitteerd aan Camino. Ogink
verwacht dat er in 2019 in ieder geval nog
twee clusters bij komen; tunnels en wegen
(met waarschijnlijk RWS en enkele provincies)
en dijken (waarover wordt gesproken met
hoogheemraadschap Delfland en TU Delft).

De reeds lopende
deelprojecten in Camino zijn:

Smart SCIT-project
SCIT staat voor Smart Sewer Condition
Inspection Tool. De wens van de
projectdeelnemers is om de huidige
conditie van rioolbuizen beter en slimmer te
monitoren. De huidige inspectiemethoden
blijken namelijk ontoereikend. Inmiddels
vond er een haalbaarheidsonderzoek
plaats naar een inspectietool die buizen
van binnenuit kan inspecteren. Ogink: “De
conclusie is dat het in ieder geval technisch
haalbaar is. De businesscase om de tool
daadwerkelijk te ontwikkelen wordt op dit
moment verder uitgewerkt.”

Zelflerend Riool
Het optimaliseren van het rioolsysteem door
het gebruik van data en machine learning
is de ambitie van de gemeente Almelo. Het
waterschap Vechtstromen, verantwoordelijk
voor de uiteindelijke waterzuivering is hierbij
ook betrokken. Behalve om het optimaliseren
van het onderhoud gaat het in dit project
om het voorkomen van wateroverlast en
om energiebesparing. De afgelopen periode
zijn data verzameld en gemodelleerd. Op dit
moment wordt er gewerkt aan het inrichten
van de benodigde datastromen en het maken
van algoritmes.

Proeftuin sluis Eefde

Proeftuin stuw De Haandrik

In dit project werken diverse partijen samen
om nieuwe manieren van smart maintenance
en conditiemonitoring te ontwikkelen.
De proeftuin is onderdeel van het Vitale
Assets-programma van RWS rondom slim
onderhoud. In 2016 is de aanbesteding
voor de bouw van een nieuwe sluiskolk
gegund aan Mobilis/TBI op basis van een
DBFM-contract (Design, Build, Finance &
Maintain). “Mobilis is de komende 27 jaar
verantwoordelijk voor het onderhoud aan de
nieuwe kolk en daarom is het niet alleen voor
RWS, maar ook voor Mobilis interessant om
te experimenteren met smart maintenance”,
zegt Ogink.

De stuw is niet ontworpen om te voldoen
aan de huidige eisen. De bedoeling van
de proeftuin is om de object specifieke
kenmerken vast te stellen met behulp van
sensoren om de implementatie van smart
maintenance mogelijk te maken. En daarmee
de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van
de stuw te vergroten. “Een paar dagen na
het aanbrengen van de sensoren vond een
incident plaats. Dankzij de sensoren kregen
we direct inzicht in de oorzaak en konden
direct aanvullende maatregelen plaatsvinden
om de stabiliteit te vergroten. Dit heeft het
geloof in smart maintenance vrijwel vanaf de
start al een boost gegeven.”

Er wordt op drie manieren gemonitord.
EnerGQ monitort het energieverbruik op
componentniveau, ifm electronics meet
bijvoorbeeld trillingen, geluid en vocht
en C-Cube en KE-works monitoren de
corrosie. Daar komt de SCADA-data nog bij.
“En we voegen binnenkort de data van de
naastgelegen en net gerenoveerde sluiskolk
toe. Dat is bijzonder, want die data komen
van BAM en van SPIE en dat kunnen in een
andere setting concurrenten van elkaar zijn.
Zij delen nu direct en open informatie met
elkaar. Dat is spannend voor iedereen, maar
nodig en waardevol als je stappen wilt
maken.”

Project De Pratende Brug
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De provincie Overijssel heeft 42 bruggen met
een bewegend deel. De ambitie in dit project
is tweeledig. Het eerste is het ontwikkelen

van een automatische detectie voor het
veilig bedienen van een beweegbare brug.
Het tweede is een slimme manier van
conditiemonitoring te ontwikkelen voor het
implementeren van smart maintenance. De
provincie heeft aangegeven graag mee te
werken door het beschikbaar stellen van
haar areaal voor pilots. Hiervoor wordt onder
andere naar de Zwartewaterbrug bij Hasselt
gekeken. Dit deelproject zit in de opstartfase.

Proeftuin Camino Rail
In deze proeftuin werken NS en ProRail
samen aan (het doorontwikkelen van
bestaande) oplossingen en toepassingen
op het gebied van slim onderhoud. Het
eerste concrete resultaat is dat twee
passagierstreinen zijn uitgerust met onder
andere versnellingssensoren die de status
van het spoornet monitoren. Traditioneel
gebeurt dit met een (kostbare) speciale
meettrein. Ogink: “Sensoren op een
passagierstrein zijn minder nauwkeuring,
maar het is veel kostenefficiënter en je
meet veel meer en vaker. Dat levert al direct
concrete en nieuwe inzichten op.”
Het is de bedoeling om het railcluster de
komende maanden verder uit te breiden naar
een sectorbrede samenwerking. Dit gebeurt
in samenspraak met andere marktpartijen.

Rijkswaterstaat zet vol in op smart maintenance
Rijkswaterstaat beheert en onderhoudt een
groot aantal belangrijke infrastructurele
assets. Veel van die assets zijn op leeftijd en de
werkelijke, actuele staat is niet altijd honderd
procent duidelijk. Tegelijkertijd vertrekt er door
de vergrijzing veel kennis uit de organisatie.
Rijkswaterstaat zet daarom in op smart
maintenance oplossingen om beschikbaarheid
en betrouwbaarheid van de assets op niveau
te houden.
Het gaat bijna altijd om cruciale objecten
voor de omgeving, legt project- en
programmamanager Angelien van Boxtel
van Rijkswaterstaat (RWS) uit. “Het belang
is enorm.” Ze neemt het gemaal in IJmuiden
als voorbeeld. Het is het grootste gemaal
van Europa met de grootste pompen van
Europa.

Het verkeerde vervangen
Het onderhoud aan het gemaal
zit bij marktpartijen. Een externe
onderhoudsmonteur is misschien maar één
of twee keer eerder in het gemaal geweest.
“Als er dan een storingsmelding is met de
boodschap ‘hij doet het niet’, dan moet
hij lang zoeken naar de oorzaak.” Ook het
afmelden van een reparatie verloopt niet
altijd effectief. Het automatiseringssysteem
is complex en het afmelden tijdrovend.
“Terwijl de monteur klaar is en naar zijn
volgende opdracht moet. Dus wordt er
soms op de verkeerde manier geregistreerd
waardoor de kans bestaat dat we het
verkeerde gaan vervangen.”

Alles zichtbaar
RWS ontwikkelt daarom een
nieuw portaal: een virtual
reality omgeving waarin
de hele installatie zichtbaar
en digitaal benaderbaar is.
“We komen zelf eigenlijk
nooit meer op onze locaties.
Als we in een vergadering
praten over een omvormer
dan weten misschien twee
van de veertien collega’s
nog dat die dingen zo groot
zijn als een bestelbus. Nu,
in de VR-omgeving, is alles
zichtbaar en te koppelen
aan de onderhoudssoftware
waarin je kunt zien wat er
is gebeurd. Dat levert een
enorme winst op.”

Digitalisering
“We zetten dus zwaar in op digitalisering om
daarmee steeds meer richting voorspelbaar
onderhoud te gaan. Daarom doen we ook
mee in Camino: we vinden het interessant
om te zien wat er elders gebeurt. Toen we in
het project stapten was dit VR-model van het
gemaal er nog niet. We trekken dus samen
op in deze ontwikkelingen en de ervaringen
die wij nu opdoen in het gemaal, delen we
ook weer in Camino.”

Diverse kennisgebieden
“In Camino gaat het over diverse
kennisgebieden, zoals organisatorische
zaken, nieuwe technologieën of nieuwe

procedures. Zo was er een workshop
over samenwerkingscontracten met
een innovatiecomponent. De opzet van
dat contract hebben we gebruikt. En de
resultaten die bijvoorbeeld het waterschap
Vechtstromen haalt, laten zien dat het
concept werkt. Dat geeft ons weer een steun
in de rug. We leren van elkaar en dat is mooi.”

“Smart maintenance is nodig om de
beschikbaarheid en betrouwbaarheid
te verhogen. Als we storingen kunnen
voorspellen, levert dat heel veel winst
op. Wij zien onze deelname in Camino
daarvoor als belangrijk en daarom zijn
we als programma per 2019
aangesloten bij WCM.”
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Processen verbeteren met de Hands on Tool Time Toolkit
Wachten op werkvergunningen, zoeken naar
gereedschappen, ver lopen om onderdelen
te halen; er gaat bij veel bedrijven stiekem
veel tijd mee verloren. De Hands on Tool
Time Toolkit (HoTT) maakt die verloren tijd
inzichtelijk en deze vormt daarmee de basis
om werkprocessen te verbeteren. Resultaat:
klussen op tijd klaar en tevreden medewerkers.

HoTT-meting want dan weet
je waar je verliezen zitten.
Maar het beste is dat je van de
consultant die de metingen
doet duidelijke conclusies en
aanbevelingen krijgt om te
verbeteren.”

HoTT meet de effectiviteit van de organisatie
op de werkvloer. De methode kijkt niet naar
de kwaliteit van het geleverde werk, of naar
individuele medewerkers. HoTT meet of er
ongestoord gewerkt wordt.

Vaak zijn het ingesloten
gewoonten die zorgen voor
verliezen. Dat was ook zo bij
Tata Steel in IJmuiden, zegt
Visser. “Gereedschappen lagen
op verschillende plekken, van
de grijpvoorraad aan kleine
onderdelen was ook niet altijd duidelijk
wat waar lag, het beheer was onvoldoende
geregeld. Dat hebben we direct verbeterd.”
Er vinden vier à vijf metingen per jaar plaats
en de verbeterpunten worden per kwartaal
geïmplementeerd. Een en ander in nauw
overleg met de uitvoerende medewerkers.
Visser: “Op deze manier wordt verbeteren
leuk.”

Benchmark geeft context
Twee dingen maken de toolkit bijzonder,
zegt Menno van den Berg, consultant bij
Stork, en HoTT projectleider bij WCM, de
organisatie die de toolkit ontwikkelde. “De
methode kijkt naar de hele werkdag en
niet naar één aspect. En met de benchmark
kun je de meetresultaten vergelijken met
gelijksoortige bedrijven, of zelfs een hele
sector. Dat is waardevolle informatie, het
geeft context.”

Conclusies en aanbevelingen
Jeroen Visser is operations manager bij
Stork en is met zijn team verantwoordelijk
voor het onderhoud aan een van de
staalfabrieken bij Tata Steel in IJmuiden.
Sinds vorig jaar april is er een nieuw
performance based contract dat stimuleert
om doorlooptijden en kosten van stops te
reduceren. Visser: “Dat betekent dat je eerst
het bestaande moet optimaliseren, zoals
planning en werkvoorbereiding. Maar waar
begin je? Eén van de opties is dan een
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Verbeteren wordt leuk

De app
Het meten van sleuteltijden is niet nieuw.
Het voordeel van de HoTT-toolkit zit
vooral in de app. Die maakt het registreren
gemakkelijker en verdeelt de activiteiten
in vaste rubrieken. De resultaten zijn
vervolgens snel en eenvoudig beschikbaar
én te vergelijken. Met vorige metingen
en met de benchmark. Visser: “Een
multimomentopname duurt veel langer,
er is geen interactie en levert wel duizend
meetpunten op. Met als resultaat alleen
platte data, het waarom zit er niet in.” Van

den Berg: “Met de toolkit vangen wij dat
allemaal in één keer. Statistisch gezien
minder betrouwbaar, maar als basis om te
verbeteren veel beter. Dat is het: HoTT is een
opstapje naar een verbetertraject.”
Stork en PDM ontwikkelden de toolkit onder
de vleugels van WCM. Sitech Services, SPIE
Nederland en Nedtrain ondersteunden de
ontwikkeling. De toolkit is beschikbaar voor
derden die bij WCM een licentie aanschaffen.
WCM is ook de onafhankelijke beheerder
van de benchmark. Op het wensenlijstje
van Van den Berg staat ook het opzetten
van een gebruikersgroep om best practices
te kunnen delen. “Doel is om samen
maintenance in Nederland op een hoger
plan te brengen.”

WCM-leden in 2018
ABB

Gate2

PDM

Ahoy

Gemeente Breda

ProRail

AkzoNobel

Gouda Vuurvast Services

Ricardo Nederland

Albeda/Zadkine

Hogeschool Utrecht

ROC Scalda

Alliander

Hogeschool Zeeland

ROC Tilburg

ASML

Huntsman

ROC West-Brabant

Asset Health Dynamics

IBM

Schiphol

Avans Hogeschool

ifm electronic

Semiotic Labs

Bilfinger

IJssel

Shell Nederland

BP Nederland

IMS International

Sitech Services

Cargill

Jacobs Nederland

SPIE

Croonwolter&dros

KPN

Stork A Fluor Company

Dimensys

MaxGrip

Tata Steel

Eneco

NS Techniek

Tecona

Engie Services

ORTEC

Visser & Smit Hanab

Het Fieldlab ZEPHYROS wordt mede
mogelijk gemaakt door:

Het project Corrosie onder isolatie
wordt mede mogelijk gemaakt door:

Fieldlab Capella, Amici en Ronde Tafels
worden mede mogelijk gemaakt door:

Het Fieldlab CAMPIONE wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het project De Lerende Steen wordt mede mogelijk gemaakt door:

Colofon:
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Vormgeving & druk
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:
:

Pieter Pulleman, Breda
WCM, NVDO, PHOTED, Jenne Hoekstra, Kenneth Tan
Marja van der Helm
Lankhorst Design & Print, Breda
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