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Samenvatting 
 
Onderhoud is een zeer uitgebreid kennisgebied. Om een beschrijving van onderhoud te geven moet 

een keuze worden gemaakt in onderwerpen die behandeld worden.  

Onderhoud is een vakgebied waarin veel disciplines actief zijn. Met een interdisciplinaire aanpak 

kunnen zij effectief samenwerken. Een uitgangspunt van de interdisciplinaire aanpak is een 

gezamenlijke probleemdefinitie. Nadat een dergelijke definitie is opgesteld, kunnen de disciplines hun 

expertise aanwenden om tot een oplossing te komen. Een manier om een probleemdefinitie op te 

stellen die voor alle disciplines een uitgangspunt kan vormen, is het gebruik van systeemmodellen.  

 

In hoofdstuk 2 worden een aantal belangrijke begrippen en concepten uit het onderhoudsvakgebied 

beschreven. Het verschil tussen preventief onderhoud (PM) en correctief onderhoud (CM) wordt 

uitgelegd. Het beschrijven van het storingsgedrag van objecten wordt behandeld en er wordt een 

indeling voorgesteld voor onderhoudspolitieken. Appendix A behandelt een aantal elementaire 

definities en functies die gebruikt worden bij het beschrijven van storingsgedrag.  

 

In hoofdstuk 3 wordt een voorstel gedaan voor een systeemmodel voor onderhoud. Als uitgangspunt 

daarvoor is het Proper-model van Veeke gebruikt. Appendix B gaat nader in op systeemkunde, het 

Proper-model en de interdisciplinaire aanpak. De appendix wordt aanbevolen voor lezers met geringe 

kennis van systeemkunde.  

Het voorgestelde model beschrijft onderhoud en de relaties tussen de meest essentiële begrippen die 

voor een goed begrip van onderhoud noodzakelijk zijn. Het model wordt uitgewerkt tot een 

aggregatiestratum waarop het generiek toepasbaar is.  

 

RCM gebruikt een andere benadering van onderhoud. Er worden vier hoofdactiviteiten ontwikkeld die 

het programma volledig beschrijven: 

1. Functievervulling van objecten waarborgen. 

2. Identificeren van storingscondities (failure modes) die de functievervulling kunnen verstoren. 

3. Prioriteiten aanbrengen tussen de functies op basis van de storingscondities.  

4. Effectieve PM-taken/maatregelen selecteren voor de storingscondities met een hoge 

prioriteit. 

 

TPM is een methode die de gehele organisatie betrekt in een continu verbeterproces. Er worden 6 

hoofdactiviteiten ontwikkeld: 

1. Wegnemen van de 6 grote verliezen die de productie beïnvloeden, gezamenlijk in 

teamverband uit te voeren door de productie-, onderhouds-, en engineeringafdelingen. 

2. Gepland onderhoud, uit te voeren door de onderhoudafdeling. 

3. Autonoom onderhoud, uit te voeren door de productieafdeling. 

4. (Her)ontwerpen van productiefaciliteiten, uit te voeren door de engineeringafdeling. 

5. Ontwerpen voor productie, uit te voeren door vooral de productontwerpafdeling. 

6. Opleiden van het personeel om hen in de bovengenoemde activiteiten te ondersteunen. 
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Er wordt geconcludeerd dat het voorgestelde systeemmodel in staat is om het onderhoudsproces 

binnen een industriële productieomgeving te beschrijven. De gevolgen van de implementatie van RCM 

en TPM voor de onderhoudsfunctie kunnen worden aangetoond in het model. 

 

RCM gebruikt de systeemkundige benadering om vast te stellen wat de functie van equipement is. 

Scenario’s voor storingscondities worden gebruikt om na te gaan, op welke manier het vervullen van 

functies verstoord kan worden. Door het veelvuldig toepassen van FMEA (Failure Mode Effect 

Analysis) gevolgd door LTA (Logic Tree Analysis) worden aan de storingscondities een prioriteit 

toegekend. Op basis van de prioriteiten wordt de meest effectieve preventieve onderhoudstaak 

geselecteerd. RCM is gefocust op de vraag: “Welke PM-taken moeten uitgevoerd worden?”  

Een gevaar van RCM is dat tijdens het doorlopen van de methode een storingsconditie over het hoofd 

wordt gezien en daardoor verder buiten beschouwing wordt gelaten. Dit blijkt pas, wanneer de 

gebeurtenis zich voordoet. 

 

TPM is een programma, waarbij onderhoudsactiviteiten voornamelijk worden uitgevoerd om 

productiemiddelen in optimale conditie te houden en terug te brengen en om optimale 

bedrijfsomstandigheden te creëren. TPM is gefocust op de vraag: “Welke PM-taken kunnen uitgevoerd 

worden?” Hierdoor moeten veel taken uitgevoerd worden, die bij een traditioneel 

onderhoudsprogramma niet uitgevoerd kunnen worden i.v.m. met de beperkte beschikbare capaciteit. 

Onderhoud wordt binnen TPM voor een deel autonoom uitgevoerd door onderhoudstaken te 

verplaatsen naar de productieafdeling. Dit resulteert in een toename van de beschikbare capaciteit 

voor onderhoudsactiviteiten. 

Een gevaar van TPM is dat de behoefte aan de functie, die met het uitvoeren van PM-taken wordt 

gewaarborgd, onvoldoende aandacht krijgt. Dit kan resulteren in het steeds beter uitvoeren van 

activiteiten die niet in een behoefte voorzien. 

 

 

 


