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 Voorwoord

Voorwoord

Dit boek is een voortvloeisel van de ontwikkeling van een aparte leerlijn ‘onderhoud’ 
bij de hbo-opleiding Werktuigbouwkunde van de Haagse Hogeschool, locatie Delft. 
Een belangrijk deel van het lesprogramma is hiervoor ingeruimd en daarmee is deze op-
leiding een van de zeer weinige technische opleidingen met structurele aandacht voor 
onderhoud.

Deze leerlijn onderhoud bestaat uit vier onderdelen. In het eerste jaar komt het onder-
houd van een product aan de orde, resulterend in een eenvoudig onderhoudsplan . In het 
tweede jaar gaat het om het onderhoud van een complete installatie, met faalkansmetho-
dieken, resulterend in een uitgebreid onderhoudsplan met een kostencalculatie. In het 
derde jaar wordt aandacht geschonken aan de diverse strategieën die bij onderhoud een 
rol spelen. Sluitstuk in het vierde jaar is een minor ‘Asset Management iso 55000’, die 
de kennis van de toekomstige onderhoudsingenieur verder zal verbreden en verdiepen. 
Dit boek volgt deze structuur en bestaat dan ook uit vier delen.

Voor wie bestemd?
Het vak ‘onderhoud’ heeft een relatie met andere vakken, zoals ontwerpen, bedrijfskun-
de, productietechniek en datamanagement. En met kennis van faalmechanismen vanuit 
de materiaalkunde en de tribologie. Dit boek is dan ook bedoeld als toegankelijk studie-
boek voor hbo-opleidingen Engineering, zoals Werktuigbouwkunde, Industriële Vorm-
geving, Civiele Techniek, Bouwkunde en Technische Bedrijfskunde. Het boek is ook be-
doeld voor het bedrijfsleven en voor nascholing.

Op de bij dit boek behorende website www.assetmanagementenonderhoud.nl zijn 
links, artikelen en filmpjes opgenomen met voorbeelden, praktijktoepassingen en 
achtergrondartikelen. Ook zijn er documenten opgenomen met de stappenplannen uit de 
bijlagen. De website is ingedeeld naar de hoofdstukken van het boek.

De auteur dankt zijn collega’s Tony Bostelaar en Jaap Mijnster voor hun ondersteuning 
bij het tot stand komen van dit boek. Beide zijn verbonden aan de opleiding Werktuig-
bouwkunde van de Haagse Hogeschool, locatie Delft.
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Hoofdstuk 1

 Inleiding

Alles wat ontworpen en gebouwd wordt, zal achteruitgaan, waardoor de oorspronkelijke 
functie uiteindelijk verloren gaat. Om dit tegen te gaan zal onderhoud gepleegd moeten 
worden.

Onderhoud is lange tijd beschouwd als een kostenaspect, terwijl tegenwoordig steeds 
meer wordt ingezien dat goed onderhoud waarde vertegenwoordigd. Immers, minder 
uitval door ongewenste onderbrekingen leidt tot meer productie en dus tot meer toege-
voegde waarde.

Door het in stand houden van apparaten, installaties en infrastructuur wordt een verbe-
tering bereikt door het optimaliseren van de beschikbaarheid. Om dit te bereiken is een 
integrale aanpak op basis van een hoogwaardig onderhoudsplan  een vereiste. Daarmee 
wordt een goed installatiebeheer tot stand gebracht. Dit is vooral nodig omdat installa-
ties, machines en werktuigen steeds complexer worden en steeds meer kennis vereisen. 
Sleutelwoorden zijn beschikbaarheid, betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid (onder 
meer kosten) en veiligheid (risico’s).

Bij goed onderhoud horen ook strategische keuzes ten aanzien van meerjarenplannen, 
Asset Management en beschikbaarheid. Goed onderhoud zal bijdragen aan het beperken 
van het ondernemersrisico en geeft zekerheid over de gewenste resultaten op het gebied 
van beschikbaarheid, veiligheid enzovoort. Uitvoering en kosten van onderhoud wor-
den al bepaald bij het ontwerp. De relatie met zaken als hergebruik, duurzaamheid en 
energieverbruik komt steeds nadrukkelijker in beeld en wordt ook in toenemende mate 
in wetgeving verankerd.

Onderhoud heeft een belangrijke invloed op het bruto nationaal product en is econo-
misch en sociaal-maatschappelijk belangrijk. Niet alleen de productie van goederen is 
hierbij betrokken, maar ook zaken als verkeer, huisvesting, communicatie en waterbe-
heer. De Nederlandse onderhoudsmarkt heeft momenteel een omvang van ongeveer 31 
tot 36 miljard euro. Dit staat gelijk aan vier à vijf procent van het bruto binnenlands pro-
duct (bbp). Ongeveer vier procent van de beroepsbevolking is actief in de onderhouds-
sector (nvdo, 2017).

Vanuit het werkveld is er een grote behoefte aan goed opgeleide onderhoudstechnici. Be-
langrijk hierbij is de hbo-ingenieur als schakel tussen werkvloer en directie. Daarvoor is 
kennis van zowel uitvoering als strategie noodzakelijk. Een maintenance engineer moet 
niet alleen beschikken over vakkennis, maar ook over kennis van onderhoudstechnie-
ken en data (verkrijgen, opslaan en analyseren).
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1.1 Leeswijzer
Dit boek is ingedeeld in vier delen, van het laagste niveau in onderhoud tot het hoogste 
niveau van Asset Management  (zie bijlage A).

In het eerste deel wordt ingegaan op het opstellen van een basisonderhoudsplan, met 
de bijpassende onderhoudsmethoden zoals Storings Afhankelijk Onderhoud  (sao ), 
Gebruiks Afhankelijk Onderhoud  (gao ) en Toestands Afhankelijk Onderhoud  (tao ). 
De historie van onderhoud komt aan bod evenals de relatie tussen ontwerp en onder-
houd.

In het tweede deel wordt risicomanagement behandeld en ingegaan op het opstellen van 
een uitgebreid onderhoudsplan met faalkansmethodieken, zoals Failure Mode, Effects 
and Criticality Analysis (fmeca ) en Fault Tree Analysis  (fta ). Ook wordt de complexe on-
derhoudsmethode Voorspellend Onderhoud (Predictive Maintenance, PdM ) behandeld, 
alsmede de levensloopcyclus  en Kritische Prestatie Indicatoren  (kpi’s)  voor onderhoud.

Het derde deel gaat over onderhoudsstrategieën: Total Productive Maintenance  (tpm ), 
met het accent op productiviteit; Reliability Centered Maintenance (rcm ) met het ac-
cent op beschikbaarheid en betrouwbaarheid; en Risk Based Maintenance (rbm ) met het 
accent op gevolgen voor veiligheid en milieu. Ook wordt aandacht besteed aan onder-
houdscontracten en het uitbesteden van onderhoud.

In het vierde deel wordt ingegaan op Asset Management  en iso 55000  en de relatie hier-
van met onderhoud. Er wordt tevens een methode aangereikt om de stand van zaken bij 
bedrijven en organisaties ten aanzien van Asset Management en Onderhoud te kunnen 
analyseren en een advies uit te kunnen brengen over mogelijke verbeteringen. Hierbij 
wordt ook ingegaan op het gebruik van gegevens (data) en op procesinrichting en -ver-
betering.
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Hoofdstuk 2

 Wat is onderhoud?

2.1 Definitie
De definitie van onderhoud luidt als volgt: een bestaand product in goede staat brengen 
en houden om de gestelde taken en functies te kunnen uitvoeren. Deze definitie geldt 
niet alleen voor werktuigen en installaties, maar ook voor gebouwen, organisaties, en 
hard- en software.

2.2 Waarom is onderhoud noodzakelijk?
Werktuigen en installaties kennen allemaal slijtage door normaal gebruik. Maar er ont-
staat ook abnormale slijtage door verkeerd gebruik (te zwaar of oneigenlijk gebruik), 
door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld vanwege vervuiling), door te weinig 
smering of door te weinig bescherming tegen corrosie. Kortom, gebruik in omstandig-
heden waarin bij ontwerp en aanschaf niet is voorzien. Daarnaast kan het zijn dat er 
geen tijdig herstel plaatsvindt, bijvoorbeeld door te weinig kennis van zaken, geldgebrek 
of verwaarlozing. Ook kunnen er defecten optreden door fabricagefouten, vermoeiing
en veroudering.

Het ontwerp van een werktuig of installatie heeft een grote invloed op de wijze waarop 
later onderhoud uitgevoerd kan of moet worden. Als voorbeeld dient het ontwerp en het 
onderhoud van een fiets met een kettingkast en van een fiets met een derailleur.

Afbeelding 2.1 Fiets met kettingkast (shutterstock.com)

Een fiets met een kettingkast (afbeelding 2.1) heeft een achteras met geïntegreerde func-
ties: versnelling, achterrem en aslagering (afbeelding 2.2). Het is een complex product 
dat bij een toeleverancier ingekocht wordt. De afstelling in de fietsfabriek is eenvoudig: 
alleen de versnellingskabel moet afgesteld worden, waarbij twee gekleurde stippen te-
genover elkaar moeten komen te staan.
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Afbeelding 2.2 Achteras van een fiets met geïntegreerde versnellingsnaaf (internet-bikes.com)

Dit betekent voor het onderhoud dat er minder afgesteld hoeft te worden en dat er door 
de toegepaste beschermkast minder vervuiling en dus minder slijtage optreedt. Daaren-
tegen is reparatie van deze geïntegreerde achteras uitermate complex; meestal vindt dan 
vervanging plaats. Wel gaat deze as in het algemeen zeer lang mee. Voor het dagelijks 
onderhoud zijn de onderdelen slecht bereikbaar: vervanging van achterband en -rem is 
nogal lastig.

Afbeelding 2.3 Fiets met derailleur (shutterstock.com)

Bij een fiets met derailleur (afbeelding 2.3 en 2.4) zijn de functies van versnelling, achter-
rem en aslagering apart uitgevoerd. De montage vindt in de fietsfabriek plaats waarbij 
een aantal afstellingen noodzakelijk zijn.
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Afbeelding 2.4 Derailleur (shutterstock.com)

Door het ontbreken van een afscherming treedt snel vervuiling op, waardoor er meer 
onderhoud nodig is. Daarentegen is alles gemakkelijk bereikbaar en het schoonmaken 
en vervangen van achterband en -rem relatief eenvoudig.

Uit dit voorbeeld blijkt duidelijk dat het ontwerp  een bepalende invloed heeft op de wij-
ze waarop het onderhoud moet plaatsvinden. Niet alleen de wijze van construeren, maar 
ook de materiaalkeuze, de wijze van montage en de mogelijkheden van demontage en 
reparatie zijn hier aan de orde. Dat is de reden waarom in dit boek wordt aangesloten 
bij de ontwerpcyclus  van Oskam, Souren, Berg, Hoiting en Cowan (2017). Deze ontwerp-
cyclus is in tabel 2.1 weergegeven.

1 . behoefte – probleem – vraag – wens
inventarisatie behoefte
opdrachtverkenning

2. ontwerp 
methode – ergonomie – onderhoud – duurzaamheid

3. testfase
testmethoden

4. productie/fabricage
productiemethoden – inrichting en uitvoering 

5. gebruiksfase
gebruik – onderhoud
productlevenscyclus – productbetrouwbaarheid
onderhoudsmanagement

6. afvoer/sloop

7. hergebruik
duurzaam – cradle to cradle

Tabel 2.1 De ontwerpcyclus  (naar Oskam e.a., 2017)
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De gecombineerde cyclus van ontwerp  en onderhoud ziet er als volgt uit. Gestart wordt 
met een analysefase. Vervolgens worden de gebruiksomstandigheden achterhaald (de 
context van het probleem, de vraag of de wens). In de ontwerpfase wordt de wijze van 
onderhoud al bepaald, terwijl dit in de detailleringsfase verder wordt uitgewerkt. In de 
realisatiefase wordt de wijze van montage en demontage bepaald. Het gaat om een com-
binatie van een technisch systeem en een bijbehorend onderhoudssysteem, waarbij za-
ken als organisatie en logistiek aan de orde komen. Tijdens afvoer en sloop zijn materia-
len goed te scheiden en geschikt voor hoogwaardig hergebruik.

2.3 Historie
In vroeger jaren werd iets pas gerepareerd als het kapotging. Van een vooruitziende blik 
was – zeker in de begintijd van de mechanisering – weinig sprake. Materiaalkennis en 
inzicht in onderhoudsmethoden en faalmechanismen  moesten nog ontwikkeld worden.

In de begintijd van de auto bijvoorbeeld werden weliswaar enkele reservebanden mee 
vervoerd en werd vaak olie ververst en veel gesmeerd, maar veel verder ging het niet. 
Bij defecten  werd de auto met paard en wagen naar de dorpssmid gesleept om daar met 
eenvoudige middelen gerepareerd te worden.

Onderdelen die niet ter plekke bijgemaakt konden worden, moesten bij de fabriek 
verkregen worden en dat duurde vaak zeer lang, zeker bij buitenlandse producten. 
De dorpssmid schafte bij het toenemend autobezit extra gereedschap aan, plaatste een 
benzinepomp en breidde zijn werkplaats uit. Zo ontstonden de eerste garages, en daar-
mee de eerste specialisaties op het gebied van onderhoud (afbeelding 2.5).

Afbeelding 2.5 Een werkplaats medio twintigste eeuw (Auto Hoogenboom, autohoogenboom.nl)

In de periode van de jaren vijftig tot de jaren tachtig van de vorige eeuw ontwikkelde 
zich langzamerhand een gewijzigde kijk op onderhoud. De eisen aan beschikbaarheid, 
betrouwbaarheid en levensduur  gingen omhoog, ook omdat de techniek dit mogelijk 
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maakte. Er was ondertussen meer inzicht verkregen in materiaalgedrag, er kwamen 
nieuwe materialen zoals betere staalsoorten en hoogwaardige kunststoffen op de markt, 
en het opleidingsniveau van technici nam toe. Men zag hiermee kans om lagere opera-
tionele kosten  te realiseren door minder ongepland onderhoud. Zo werd bijvoorbeeld 
de verversingstermijn van motorolie bij personenauto’s verlengd van 3000 naar 10.000 
kilometer en de levensduur van motoren van onder de 100.000 kilometer naar ver daar-
boven.

In de jaren daarna – de periode 1980-1995 – namen beschikbaarheid en betrouwbaar-
heid nog meer toe evenals de levensduur . Gebruik en techniek werden in deze periode 
beter op elkaar afgestemd. Betere materialen en een beter inzicht in faalmechanismen  
hebben hieraan bijgedragen. Op die manier werd onnodige vervanging voorkomen en 
daardoor daalden de operationele kosten  nogmaals. Ook de toegenomen eisen uit de 
markt hebben hieraan bijgedragen. Betere installaties en producten waren het gevolg. 
Het onderzoek naar de levensduur  van smeermiddelen, een betere filtering van olie en 
verbeterde toevoegingen aan brandstoffen zijn hier een voorbeeld van. Een ander voor-
beeld is roestpreventie bij personenauto’s door een beter ontwerp , door betere en zuivere 
staalsoorten, anti-corrosiemiddelen als Tectyl en later het verzinken van carrosserieën.

Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw zijn de beschikbaarheid en betrouwbaar-
heid nog hoger geworden door voortdurende ontwikkeling van materialen, maar ook 
door een betere beheersing van productieprocessen, waardoor de kwaliteit merkbaar is 
toegenomen. Veiligheid en milieu zijn steeds nadrukkelijker op de voorgrond getreden, 
terwijl daar in de huidige tijd zaken als duurzaamheid, energieverbruik, milieuschade, 
klimaatverandering en luchtverontreiniging bij zijn gekomen. Door al deze aspecten 
is productie  maar ook onderhoud steeds complexer geworden. De vroeger toegepaste 
methoden volstaan nu niet meer. Alleen een goed doordachte wijze van onderhoud kan 
voldoen aan alle huidige eisen van productkwaliteit, procesbeheersing, vermindering 
van uitval, afval en uitstoot enzovoort.

Dat is ook de reden waarom het noodzakelijk is om onderhoud te integreren in het ont-
werp  van producten en in het productieproces. Verdergaande automatisering is een 
gegeven en vraagt veel van de procesbeheersing. Onderhoud op afstand door middel 
van monitoring  met bijvoorbeeld sensortechnieken, het voorspellen van levensduur  
en uitval van componenten , een toename van de betrokkenheid van werknemers bij 
de productie  en het onderhoud, multidisciplinaire verbeterteams en ontwikkeling van 
vakkennis door betere opleidingen: dit zijn de uitdagingen waarvoor de onderhouds-
ingenieur zal komen te staan. Ook het overtuigen van werknemers én van het manage-
ment om de zaken anders aan te pakken zal een enorme uitdaging zijn.

Een voorbeeld uit de huidige automotivepraktijk is de zogenoemde Long-Life motorolie 
bij voertuigen. De conditie van deze hoogwaardige oliesoort wordt gebaseerd op het ge-
bruik van het voertuig. Door de olietemperatuur en -druk, de gereden kilometers en het 
brandstofverbruik te monitoren, kan het verversingsinterval bij een rustige rijstijl ver-
lengd worden tot 25.000 à 30.000 kilometer. Bij vrachtwagens wordt motorolieanalyse 
toegepast, waarbij aan de hand van de conditie van de motorolie en de aanwezigheid 
van slijtagedeeltjes de verversingstermijn en de motorslijtage wordt vastgesteld en 
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daarmee het te verwachten onderhoud. Een dergelijke aanpak is ook in de procesindus-
trie te vinden.

2.4 Doel van onderhoud
Het doel van onderhoud is het handhaven van de prestatie van installaties door de goede 
werking (de functievervulling) te waarborgen. Daarnaast wordt een reductie van de (in-
tegrale) kosten van een installatie nagestreefd. En ten slotte de borging van veiligheid, 
gezondheid, welzijn en milieu (vgwm). Subdoelen zijn het handhaven van beschikbaar-
heid en betrouwbaarheid van de systemen, gereedschappen en andere productiemid-
delen en het tegengaan van degradatie. Goed onderhoud is te omschrijven als: zoveel 
inspanning dat een installatie de hoogst mogelijke productie realiseert tegen de laagst 
mogelijke operationele kosten.

Het principe van onderhoud is weergegeven in figuur 2.1.

100% 

Oplappen

Afkeurgrens

Conditie ↑

Gebruikstijd →

Onderhoud

Modificatie

Figuur 2.1 Het principe van onderhoud

Een ontwerp van een installatie kent bijna altijd een zekere reserve ten aanzien van de 
te vervullen functies: deze is sterker of gaat langer mee dan vereist. De conditie is dan 
in nieuwstaat meer dan honderd procent. Door degradatie (onder meer door slijtage) 
zal deze functievervulling achteruitgaan en steeds minder worden. Op een gegeven tijd-
stip wordt de afkeurgrens bereikt. Dit betekent niet zonder meer dat de installatie faalt, 
maar wel dat bijvoorbeeld de kwaliteit van een met deze installatie gemaakt product niet 
meer voldoet. Door kleine ingrepen kan deze functievervulling tijdelijk weer boven de 
afkeurgrens uitgetild worden (oplappen). Bijvoorbeeld door extra vet in de lagers aan 
te brengen of opnieuw af te stellen na slijtage. Op een gegeven moment zal dit echter 
niet meer volstaan en moet zodanig onderhoud gepleegd worden dat de installatie weer 
honderd procent functioneert. Ook is het vaak mogelijk om door een wijziging in het 
ontwerp de functievervulling tot meer dan honderd procent te doen toenemen (modifi-
catie). Bijvoorbeeld door betere lagers toe te passen of betere smering.
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