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Woord vooraf
Instandhouding is van groot belang voor onszelf en de ons omringende wereld. Aangezien
niets vanzelf in stand blijft is onderhoud noodzakelijk. Men kan onderhoud opvatten als een
noodzakelijk kwaad, maar omdat het nu eenmaal onvermijdelijk is, is het beter om er
serieus rekening mee te houden. Onderhoud kenmerkt zich door de grote diversiteit aan
aspecten die een rol spelen. Onderhoud is niet mono‐ maar sterk multidisciplinair. Door die
complexiteit is het werkveld diffuus en niet altijd even overzichtelijk.
Anno 2009 begint het onderhoudsdenken zich te verplaatsen naar nieuwe dimensies
(Figuur 0.1). Verdienmogelijkheden & besparingen, integraal life cycle denken en duur‐
zaamheid (sustainability) spelen een steeds groter wordende rol binnen de onderhouds‐
wereld. Het traditionele korte termijn, reactieve, ‘onkosten denken’ lijkt zich via een aantal
stadia te verplaatsen naar een ‘actief strategisch onderhoudsdenken’:
• Onderhoud is kostenpost: korte termijn, reactief denken
• Onderhoud als investering: middellange termijn kosten/baten denken
• Onderhoud als business: integraal deel van het verdienmodel
• Onderhoud is strategie: actief onderdeel van het lange termijn bedrijfsbeleid

Figuur 0.1 ‐ Ontwikkelingsstadia onderhoudsorganisaties (o.b.v. [14])
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Op verzoek van het World Class Maintenance Consortium (WCMC) heeft de Universiteit
Twente een project uitgevoerd dat antwoord moet geven op de volgende drie vragen:
• ‘Wie doet wat’ op Maintenance op onderwijs & onderzoek in Nederland?
• ‘Wat moet er gedaan worden’ om World Class niveau te bereiken op onderhoud?
•
‘Hoe onderhoudskennis in stand houden en bereikbaar maken’?
In de hoop dat dit boekje een voedingsbodem mag zijn voor onderhoudsvernieuwing,
verblijven wij,
Ir. J. Blok
Dr. ir. S. Hoekstra
Prof. dr. ir. F.J.A.M. van Houten
Ir. F.G.M. Kokkeler
Universiteit Twente, november 2009, Enschede
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1. Introductie
Hoofdstuk 1 belicht de aanleiding en de achtergrond van dit boekje. De visie, de doelstelling
en de gehanteerde strategie worden uitgezet evenals de inhoud van de komende hoofd‐
stukken.

1.1.

Aanleiding en achtergrond

Het belang van onderhoud / maintenance voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering
wordt steeds meer onderkend door de Nederlandse industrie en overheid. Tot voor kort
was de associatie met maintenance voornamelijk die van onkostenpost.
Anno 2009 is dit beeld sterk aan verandering onderhevig. Het ‘onkostendenken’ verandert
richting integraal en levenscyclusgericht denken. Hierdoor groeit het inzicht dat maintenan‐
ce kan bijdragen aan een verbetering van de internationale concurrentiepositie, het ver‐
sterken van de duurzame samenleving en het creëren van nieuwe businessmogelijkheden
voor de Nederlandse industrie. Vanwege het kennisintensieve karakter van maintenance, is
een gedegen onderwijs‐ & onderzoekstructuur een voorwaarde.
De aan maintenance gerelateerde businessomvang in Nederland is enorm. Op basis van
recent door branchevereniging Profion uitgevoerd marktonderzoek [9] geven de volgende
getallen een overduidelijk beeld van de omvang:
‐ In 2007 is er voor €12 miljard aan onderhoud verricht aan het Nederlandse
installatiepark (welke een totaalwaarde van €225 miljard vertegenwoordigt).
‐ De onderhoudsmarkt biedt werk aan meer dan 100.000 mensen, werkzaam als
uitvoerende monteurs, maintenance engineers, planners, werkvoorbereiders,
groepsleiders, magazijnmedewerkers, technisch inkopers, contract managers en
hoofden technische dienst.
‐ De processector is met een aandeel van 46% het sterkst vertegenwoordigd in de
markt, gevolgd door infrastructuur (23%), energie (12%), luchtvaart (10%) en
maritiem (8%).
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1.2.

Visie

Verdieping en verbreding van kennis van het onderhoudspersoneel is een randvoorwaarde
om de maintenance sector verder te ontwikkelen en om maintenance “World Class” uit te
voeren. Onderwijsinstellingen op MBO, HBO en universitair niveau spelen hierbij een
cruciale rol. Nieuwe opleidingsprogramma’s en bijscholing van onderhoudsmensen in de
industrie, kunnen de komende jaren aan deze behoefte naar kennis invulling geven.
Samenwerkingsprogramma’s van industrie met onderzoek & opleiding kunnen zorgdragen
voor de noodzakelijke kennisverdieping en de aansluiting van onderwijs en onderzoek bij de
industriële behoefte. Om kennisverlies te voorkomen zal daarnaast de nodige aandacht
besteed moeten worden aan het borgen en toegankelijk houden van kennis. Ook hierin
kunnen de onderwijs‐ en kennisinstellingen een vooraanstaande rol spelen.

1.3.

Doelstelling en strategie

Dit boekje heeft als doel aan te geven op welke maintenance gebieden de industrie
behoefte heeft aan een verdere ontwikkeling. Dit leidt tot het aangeven van een aantal
technologieën waarop onderzoekprogramma’s gebaseerd kunnen zijn. Tevens is een voor‐
zet gedaan om de maintenance kennis in Nederland beter vindbaar te maken.
Na het inventariseren van de stand van zaken betreffende maintenance anno 2009
(hoofdstuk 2) volgt in hoofdstuk 3 een inventarisatie van de huidige industriële behoefte.
Deze inventarisatie van aandachtsvelden, knelpunten en uitdagingen is getoetst bij de
Nederlandse bedrijven. Vervolgens zijn in totaal zes hoofdthema’s aangegeven, welke
richtingbepalend zijn voor de toekomstige onderzoeksprogramma’s. Een beschrijving van
deze technologieën, gedefinieerd als Maintenance Enabling Technologies (METs), volgt in
hoofdstuk 4.
Hoofdstuk 5 beschrijft een opzet voor de totstandkoming en uitvoer van de industriële
projecten. Het advies daarbij is de installatie van een wetenschappelijke adviesraad. Deze
adviesraad adviseert het World Class Maintenance (WCM) bestuur, projectaanvragers en
projectleiders. Daarnaast is inhoudelijke en organisatorische projectsupport, en advies, bij
projectaanvragen (analyse expertbehoefte) nodig. Voor dit advies is in hoofdstuk 5 een
projectbureau beschreven dat dienst doet als applicatiecentrum en dat zorg draagt voor de
operationele zaken betreffende de coördinatie van de projecten.

12

Middels onder andere een webportal, wordt bestaande, en nieuw opgedane, maintenance
kennis geborgd, gevaloriseerd en gemobiliseerd. In hoofdstuk 6 is de portal omschreven en
is een voorstel gedaan voor een virtuele maintenance omgeving.
Tenslotte is in hoofdstuk 7 een voorstel voor een master track beschreven waarmee
invulling gegeven kan worden aan de academische ‘gap’ die zich nu in de maintenance
leerlijn bevindt.
Het uiteindelijke streven is om maintenance in Nederland verder te ontwikkelen zodat het
met recht het stempel World Class verdient. In dit boekje is een mogelijke weg geschetst
die uiteindelijk in 2014 kan leiden tot een doorontwikkeling van de aandachtsvelden binnen
de onderzoeksthema’s, een performanceverbetering bij de deelnemende bedrijven en tot
een multidisciplinaire, nieuwe, generatie opgeleide mensen met expertise op het gebied
van maintenance.
In figuur 1.1 is een schematische representatie weergegeven van de zes hoofdthema’s
waarop ontwikkeling nodig is om tot het niveau van World Class in 2014 te komen.
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Figuur 1.1 ‐ Schematische representatie van de ontwikkeling naar World Class niveau
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2. Maintenance in Nederland anno 2009
Dit hoofdstuk richt zich op de stand van zaken betreffende maintenance in Nederland anno
2009. Beknopt worden de structuur van de maintenance markt, de stand van zaken betref‐
fende onderwijs & opleiding en het wetenschappelijk onderzoek behandeld. Een uitgebreid
overzicht van het maintenance gelieerd onderwijs en onderzoek in Nederland is weerge‐
geven in bijlage 2.

2.1.

Industrie

De MRO‐markt is de business‐to‐business markt voor onderhoud‐, reparatie‐, en
revisiewerkzaamheden (Maintenance, Repair and Operating supplies / Overhaul) in de
kapitaalintensieve industrie in Nederland. In 2007 was de MRO markt goed voor een
omvang van €12 miljard en bood werk aan ca. 100.000 mensen. Van de €12 miljard, is het
grootste gedeelte (ca. €10 miljard) besteed aan industrieel onderhoud. Ca. €2 miljard is
besteed aan civiel onderhoud zoals wegen, havens en waterkeringen [4].
De MRO markt is crosssectoraal en betreft vijf kapitaalintensieve sectoren (Figuur 2.1):
‐ procesindustrie (met een aandeel van 47% van de markt de grootste sector)
‐ Infrastructuur (23%)
‐ energie (12%)
‐ luchtvaart (10%)
‐ maritiem (8%)

Figuur 2.1 ‐ Sectoren proces, infra, energie, luchtvaart en maritiem
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Naast crosssectoraal is het karakter van de MRO markt multidisciplinair. De verschillende
disciplines zijn onder te verdelen in:
‐ Asset owners (eigenaren en exploitanten van vliegtuigen, schepen,
procesinstallaties, energiecentrales, maakindustrie en infrastructuur)
‐ Asset manufacturers (Original Equipment Manufacturers, producenten van
schepen, vlootmateriaal, installaties, technische systeemleveranciers en software
leveranciers)
‐ Asset maintainers (leveranciers van onderhoudsdiensten, engineeringfirma’s,
onderhoudsadviseurs)

2.2.

Opleiding en onderwijs

In de komende jaren zal vanwege vergrijzing een afname van
onderhoudsprofessionals zichtbaar zijn. Onderzoek heeft aan‐
getoond dat de gemiddelde leeftijd van de MRO medewerker
boven de 40 ligt. Bij meer dan 20% ligt de leeftijd zelfs boven
de 50. Dit betekent dat er binnen nu en tien jaar een vacature‐
aantal van meer dan 20.000 zal ontstaan [4].
Deze vacatures kunnen alleen ingevuld worden wanneer de
uitstroom uit het onderwijs voldoende hoog is. Dit is
momenteel echter niet het geval. Vanuit het bedrijfsleven
wordt geklaagd over zowel de kwantiteit als de kwaliteit van
instroom op alle niveaus.

Om de uitstroom uit het onderwijs op peil te brengen en te
Figuur 2.2 ‐ Visiedocument MRO
houden, zullen de opleidingen op onderhoudsgebied moet‐
en worden verstevigd op zowel MBO, HBO als WO niveau. In het MBO zijn inmiddels
initiatieven opgestart om de MRO‐monteur te revitaliseren (Maintenance Education
Consortium, (MEC)) [6].
De hogeschool Utrecht biedt een master en post‐HBO opleidingen [5] aan voor
professionals uit het bedrijfsleven op het gebied van industrieel onderhoud en inspectie en
heeft een uitgebreid aanbod aan scholing op dit terrein. Avans hogeschool, hogeschool
Zeeland en hogeschool Utrecht werken aan de verbetering van maintenance gerelateerde
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opleidingen. Anno 2009 werken de drie hogescholen samen aan het tot stand brengen van
een cluster maintenance lectoraten.
Op academisch niveau is het maintenance gerelateerd onderwijs sterk gefragmenteerd en
verweven in de curricula [1] (voor een indicatie, zie bijlage 2). Een opleidingsprogramma dat
zich specifiek richt op maintenance is er momenteel niet. Om de maintenance kennis te
vergroten zal binnen de relevante bachelor en master opleidingen (werktuigbouwkunde,
elektrotechniek, technische bedrijfskunde, lucht‐ en ruimtevaarttechniek, maritieme tech‐
niek, civiele techniek) de nodige aandacht aan maintenance moeten worden besteed.

2.3.

Onderzoek

Voor academisch onderzoek geldt een vergelijkbare situatie als voor onderwijs; veel
researchonderwerpen hebben een directe of indirecte relatie tot maintenance maar zijn
niet specifiek maintenance gelieerd [1], (bijlage 2). Daarnaast zien de meeste onderzoekers
hun werk niet bewust als relevant voor het vakgebied maintenance. Dit heeft, samen met
het voor de industrie moeilijk toegankelijk zijn van wetenschappelijke publicaties, tot gevolg
dat resultaten van maintenance gelieerd wetenschappelijk onderzoek niet als vanzelf‐
sprekend een praktische toepassing vinden in het bedrijfsleven.

2.4.

Programma World Class Maintenance

In het economische ontwikkelingsprogramma ‘Pieken in de Delta' heeft het Ministerie van
Economische Zaken maintenance als speerpunt benoemd, hetgeen geleid heeft tot het
World Class Maintenance (WCM) programma (Figuur 2.3). Een programma, ondersteund
door de provincies Noord‐Brabant en Zeeland en het Europese Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO).
World Class Maintenance verbindt de vijf kapitaalintensieve
sectoren in het veld van maintenance, Repair & Overhaul (MRO). De
toenemende globalisering dwingt de Nederlandse industrieën om
het onderhoud naar een ‘World Class’‐niveau te brengen. Alleen
dan kan Nederland duurzame werkgelegenheid en bedrijvigheid
bewerkstelligen en behouden.

Figuur 2.3 – Logo WCM
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World Class Maintenance leidt tot een excellente performance in termen van kwaliteit,
beschikbaarheid en betrouwbaarheid tegenover minimale levenscycluskosten.
Het programma wil de volgende doelen verwezenlijken:
‐ Prestaties verbeteren en slimmer produceren: winstgroei door de prestaties te
verbeteren van bestaande kapitaalintensieve goederen op het gebied van
effectiviteit en systeembeschikbaarheid.
‐ Goedkoper produceren: winstgroei door de levensduur van kapitaalintensieve
goederen te verlengen, onderhoudskosten reduceren en duurzame winstgroei
verwezenlijken door gereduceerde kostprijzen te bewerkstelligen.
‐ Duurzame werkgelegenheid: duurzame werkgelegenheid ontwikkelen door meer
opdrachten voor de maintenance sector naar Nederland te halen en te
ontwikkelen.
‐ Ketenregisseur in maintenance: controle en strategische sturing ontwikkelen voor
de maintenance branche door standaarden te maken voor de ketens in de sector
en het opzetten van de specifieke regionale hotspots (bedrijventerreinen waar
maintenance samen komt in onderwijs‐ ondernemingen ‐ overheid).
‐ Export vergroten: vergroting van export van de Nederlandse maintenance sector
in kennis ‐ onder andere in de vorm van kwalitatief hoge maintenance opleidingen,
producten en diensten.
Binnen het programma World Class Maintenance zijn een viertal complementaire
initiatieven gestart (Figuur 2.4):
‐ World Class Maintenance Consortium (WCMC) welke zich richt op de ontwikkeling
van hoogwaardige onderhoudskennis, crosssectorale innovatie en strategie‐
ontwikkeling
‐ Maintenance Education Consortium (MEC) gericht op meer geschoold onder‐
houdspersoneel en kennisontwikkeling
‐ Maintenance Competence Center (MCC) dat zich bezighoudt met een betere
samenwerking tussen bedrijven en met kennisontwikkeling
‐ Program Office World Class Maintenance (PO WCM) dat zich richt op het creëren
van maintenance bedrijvenparken
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Figuur 2.4 ‐ Complementaire initiatieven binnen WCM
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3. Industriële aandachtgebieden maintenance
In dit hoofdstuk is de behoefte aangaande het versterken van de Nederlandse industrie op
gebied van maintenance beschreven. Middels workshops, gesprekken met bedrijven,
experts en kennis‐ & onderwijsinstellingen, literatuuronderzoek en deskresearch zijn in
totaal zes themarichtingen bepaald en gevalideerd welke de leidraad kunnen vormen voor
onderzoek en industriële projecten in de komende jaren. Hieronder volgt een opsomming
van de thema’s gevolgd door een detailbeschrijving van ieder individueel thema.

3.1.

Bepaling onderzoeksthema’s

Aan de hand van literatuuronderzoek [2,3, 10‐15], gesprekken met bedrijven, experts en
kennis‐ & onderwijsinstellingen is vastgesteld dat de aandachtsvelden voor maintenance
zijn onder te verdelen in zes kernthema’s (Figuur 3.1):
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Uitvoering onderhoud en personeel
Onderhoudssystemen
Onderhoudsbewust ontwerpen
Monitoring based maintenance
Groot onderhoud en stop management
Fysische verschijnselen

De thema’s zijn op relevantie getoetst en gevalideerd in een oriënterende WCMC workshop
(november 2008) en in een maintenance management summit (april 2009). Tijdens deze
laatste bijeenkomst zijn in interactieve sessies de meningen getoetst van maintenance
managers, directeuren en CEO’s uit de Nederlandse industrie. Tijdens deze sessies kregen
de deelnemers per thema de volgende vier generieke vraagstellingen voorgelegd:
‐
‐
‐
‐

Is het belangrijk voor uw business?
Ziet u kansen qua business?
Lopen er al projecten? Zit het in de strategie? Wat is de schaal?
Wat zijn de huidige problemen?

De uitkomst van deze sessies bevestigde dat met de zes thema’s het behoefteveld van de
industrie is afgedekt. Tevens is er een beeld ontstaan van de aandachtsvelden, knelpunten
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en uitdagingen. De aandachtsvelden zijn vervolgens getoetst tijdens een MCC/NVDO
bijeenkomst (juli 2009), welke bijgewoond is door maintenance managers.

Figuur 3.1 ‐ De zes hoofdthema’s waarmee het behoefteveld maintenance in de Nederlandse industrie wordt afgedekt

3.2.

Uivoering onderhoud en personeel

Dit thema omvat alles wat direct te maken heeft met het daadwerkelijk uitvoeren van
onderhoud en het opleiden, aannemen en inzetten van onderhoudspersoneel. Enkele
steekwoorden bij uitvoering onderhoud en personeel zijn:
‐
‐

26

Contracting, het aangaan van dienstverbanden, contractafspraken (onderhouds‐
contracten voor meerdere jaren), slim plannen van externe krachten
Training, het trainen van nieuwe onderhoudsmedewerkers, het aanleren van
nieuwe technieken, effectieve trainingsmethodieken (boeken, virtual reality,

‐

‐
‐

‐

‐

cursussen), gestructureerde kennisoverdracht, coaching op de werkvloer, modu‐
laire training on the job
Simulatie, het simuleren van bedrijfssituaties, door simulatie voorspellingen doen
en afbreukrisico’s in kaart brengen, het creëren van een virtueel maintenance
systeem [15]
Hands on tool time, de daadwerkelijke effectieve werktijd met gereedschappen en
installaties van medewerkers in kaart brengen, verhogen en kwalitatief verbeteren
Onderwijs, het opleiden van studenten, doorlopende leerlijnen ((V)MBO – WO)
opzetten, de skills van maintenance professionals uit het bedrijfsleven verbeteren,
bepalen van nieuwe onderwijsmodules
Communicatie, communicatie binnen bedrijfsomgevingen, omgaan met hiërarchie,
managementbewustwording van onderhoudstaken, korte lijnen creëren, synergie
tussen bedrijfsafdelingen
Samenwerking, samenwerking tussen contractors, samenwerking op meerdere
hiërarchische niveaus in een organisatie, samenwerking tussen bedrijven en ken‐
nisinstellingen, vastleggen kennis uitstromers

3.3.

Onderhoudssystemen

De zwaartepunten binnen onderhoudssystemen liggen op het gebied van organisatie,
werkprocessen en ICT systemen. Steekwoorden:
‐ Ketenbeheer, inrichten van toeleverancierketens voor engineering, constructie en
onderhoudsdiensten, bepalen van kerncompetenties en uitbestedingdoelstellingen
‐ Configuratiebeheer, het beheer van technische systemen, documentatie, infor‐
matie van werkprocessen, wijzigingsvoorstellen
‐ IT‐systemen, businesssystemen, onderhoudsbesturingssystemen, lifecycle mana‐
gement systemen, productdata systemen, gestandaardiseerde datamodellen, flexi‐
bele systemen die aanpasbaar zijn aan een veranderende omgeving, webbased on‐
derhoudskennissysteem, onderhoudssystemen integreren in onderwijs
‐ Samenwerkingsvormen, samenwerking tussen systeemleveranciers, open source
ICT systemen
‐ Documentatie, documentatie van onderhoudssystemen, handleidingen, vastleg‐
gen van prestatie indicatoren, classificatiestructuren
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3.4.

Onderhoudsbewust ontwerpen

Tijdens de ontwikkelingsfase van producten en installaties wordt onderhoud niet, of
onvoldoende, meegenomen. In de gebruiksfase van het product of de installatie, levert dit
problemen op welke gepaard gaan met hoge kosten of (onnodige) vervanging. Het thema
onderhoudsbewust ontwerpen omvat het zoeken naar oplossingen voor en het verbeteren
van de ontwerpmethodieken waardoor producten en installaties ‘slimmer’ ontworpen wor‐
den. Dit zal op termijn leiden tot kostenreductie en vermindering van vervanging. Steek‐
woorden:
‐ Software tools, het ontwikkelen van slimme ontwerpsoftware, het toepassen van
ontwerptools, ontwerpregels, toegankelijk maken van ontwerpsoftware, maintenan‐
ce in ontwerpsoftware, data warehouses van detail tot gebruiksfase, toepassen van
smart synthesis tools [10]
‐ Ontwerpmethodieken, gestructureerde methodieken om tot een ontwerp van een
product of installatie te komen, computertechnieken, kennisextractie en –elicitatie,
kennismanagement
‐ Standaardisatie, Standaardisatie van ontwerpsystemen, standaardisatie van compo‐
nenten, modulair maken van componenten en systemen
‐ Onderhoudsconcepten, revisie‐ en vervangingsregels, schoonmaken en inspecteren,
preventief en reactief onderhoud, uitvoerbaar maken van reparaties
‐ Configuratievergelijkingen, per ontwerp meerdere configuraties naast elkaar zetten,
configuratie tools ontwikkelen
‐ Levensduurverlenging, levensduurverlengend ontwerpen, modulair ontwerpen, be‐
rekeningsmodel voor totale life cycle value in ontwerpsoftware

3.5.

Monitoring based maintenance

Het thema monitoring based maintenance omvat zowel condition based maintenance (het
semicontinu meten met behulp van sensortechnieken om faalgedrag te detecteren) als het
bijhouden van de gebruiksomstandigheden, dataminingtechnieken en de analyse van meet‐
gegevens. De stand der techniek met betrekking tot het meten en het opslaan van data is
momenteel op een relatief hoog niveau. De uitdagingen liggen in het adequaat selecteren
en verwerken van data. Steekwoorden bij monitoring based maintenance zijn:
‐ Sensoren, Sensorontwerp, gebruik van sensoren, sensornetwerken, nanotechniek,
geïntegreerde sensoren
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‐

‐

‐

‐
‐

Meettechniek, wireless meten, gegevensopslag, uitvoeren van metingen, meet‐
opstellingen, meetapparatuur, systematisch opslaan van gegevens, schade identi‐
ficatie, quick scan methodes
Dataverwerking, gegevensanalyse, datamining, gegevensverwerking, toegankelijk
maken van resultaten, interpreteren van gegevens, online database, cognitieve en
zelflerende software
Voorspellen, op basis van gegevensanalyse toekomstig faalgedrag voorspellen,
voorspellingen doen voor vergelijkbare installaties, faalfrequenties, voorspellen
van bedrijfszekerheid
Diagnosticeren, aan de hand van gegevens uitvaldiagnoses stellen, beginstadium
van uitval detecteren en begrijpen, diagnosemethoden
Monitoring, continue monitoren van status van een asset, monitoring technieken,
conditiebewaking

3.6.

Groot onderhoud / stop management

Bij groot onderhoud en stop management is er sprake van de volledige stillegging van een
fabriek, werkplaats of installatie. Tijdens deze stopzettingen, die in gevallen enkele maan‐
den in beslag kunnen nemen, wordt structureel het machinepark onder handen genomen.
Omdat deze stopzettingen met intervallen van jaren uitgevoerd worden, liggen de uitdag‐
ingen vooral in het borgen van de kennis, het reduceren van het aantal stopzettingen en
het aantrekken van de juiste resources op het juiste moment. Daarnaast produceert een
installatie of fabriek bij stilstand niets, wat resulteert in productieverlies. Stops worden
daarom ook gezien als een noodzakelijk kwaad. Steekwoorden:
‐ Planning, plannen van stops, afstemmen van stops met vergelijkbare organisaties,
plannen van resources, scheduling, modulaire productiesystemen, regionale uit‐
wisseling van onderdelen
‐ Contracting, aantrekken van contractors (binnen‐ en buitenland), aangaan van
dienstverbanden, contractafspraken, taalproblemen contractors, uniforme regel‐
geving voor vergelijkbare industrieën
‐ Logistiek, logistiek rondom stops, logistiek van opvolgende taken, structureel stop
management platform
‐ time management, scheduling, plannen, werken met time slots, monitoren per‐
soneel, prioriteiten stellen, omgaan met hoge werkdruk
‐ Design for zero stops, installatieontwerp, design for maintenance
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3.7.

Fysische verschijnselen

Op het gebied van fysische verschijnselen wordt onder andere binnen de mechanica,
tribologie, stromingsleer en materiaalkunde veel onderzoek gedaan. De directe koppeling
met maintenance is er echter onvoldoende, veel onderzoekers zijn zich er niet voldoende
van bewust dat hun resultaten direct gebruikt kunnen worden in de onderhoudswereld.
Anderzijds is de kennis bij onderhoudspersoneel op het gebied van fysische verschijnselen
relatief laag waardoor bepaalde inzichten niet verkregen worden. Bij dit thema liggen de
uitdagingen in het verweven van kennis op het gebied van fysische verschijnselen in de
opleiding van de onderhoudsmensen en in het toegankelijker maken van onderzoeks‐
resultaten door het onderhoudsbesef te verhogen bij wetenschappers. Steekwoorden:
‐ Faalmechanismen, inschatten van faalmechanismen, begrijpen van faalmecha‐
nismen, voorspellen, corrosiegedrag van materialen, corrosie voorspellen, vertra‐
gen van corrosie, coating
‐ Monitoring, fysisch gedrag van installaties en apparaten monitoren, real time
monitoren van materiaalgedrag, specifiek gebruik vertalen naar onderhouds‐
intervallen
‐ Ontwerprichtlijnen, ontwerpen vanuit fysisch oogpunt
‐ Tribologie, contactoppervlakken, smering, wrijving, slijtage, lagers, erosie
‐ Mechanica, Stijfheid, sterkteleer, dynamica, statica, kinematica, hydrodynamica,
aerodynamica
‐ Materiaalkunde, materiaalstructuren, composieten, zelfhelend materiaal, poly‐
meren, keramische materialen, smart materials, halfgeleiders, bewerkingstech‐
nieken, levenscyclus materialen
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3.8.

De thema’s in de praktijk, voorbeeld Essent

In onderstaande teksten zijn voorbeelden gegeven hoe in de praktijk invulling gegeven kan
worden aan de thema’s. Deze voorbeelden zijn aangedragen door de business unit
Productie van Essent NV. De strategie van de business unit Productie is het bereiken van
“operational excellence” als asset‐operator van grootschalige energieproductie eenheden
en gasopslaginstallaties in Nederland en buitenland.
Onderhoudsbewust ontwerpen
De kennis en ervaring betreffende de wijze waarop Essent de productie‐installaties wil
bedienen en onderhouden wordt al in een vroeg stadium in de ontwikkeling van een
nieuwe eenheid ingebracht, zodat hier met het design en de engineering van een instal‐
latie rekening mee wordt gehouden.
De filosofie en standaardspecificaties worden vastgelegd in twee documenten: De Opera‐
tions & Maintenance filosofie, waarin de visie op het bedienen en onderhouden van de
installaties is vastgelegd en de Operations & Maintenance standaardspecificaties, die be‐
schrijven waaraan een installatie moet voldoen ten aanzien van bedrijfszekerheid (relia‐
bility), beschikbaarheid (availability), onderhoudbaarheid (maintainablility) en bedien‐
baarheid (operability).
Daarnaast is er op nieuwbouwprojecten directe inbreng van kennis en ervaring doordat
engineers, operators en onderhoudstechnici zijn betrokken bij de engineering en con‐
structie van nieuwe eenheden. Zaken als onderhoudbaarheid, bedienbaarheid en be‐
trouwbaarheid worden tijdens de engineering en constructie permanent getoetst door
deze functionarissen die afkomstig zijn uit de productieorganisatie. Zij zijn ook de aange‐
wezen personen om lessons learned ten aanzien van genoemde onderwerpen vanuit
productie terug te koppelen in de projectteams.
Een wezenlijk aspect van de O&M filosofie is die van gestandaardiseerde bedrijfs‐
middelen en processen. Een generiek ontwerp en gestandaardiseerde componenten
dragen bij aan de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsvoering en onderhoud door: de
reductie van de hoeveelheid benodigde training die nodig is voor de operators, onder‐
houdstechnici en engineers, de mogelijkheid tot trendanalyse en lessons learned en re‐
ductie van de voorraad reservedelen.
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Gedurende de engineering van nieuwbouwprojecten is er een permanente focus op
standaard systemen, die makkelijk te onderhouden zijn, voldoende flexibel zijn voor toe‐
komstige uitbreidingen, en voldoende robuust zijn voor een ononderbroken bedrijfs‐
voering. Hoewel standaardisatie van bedrijfsmiddelen en het gebruik van bewezen tech‐
nologie de norm is, mag state of the art technologie worden toegepast in die gevallen
waar de risico’s acceptabel, en de voordelen significant zijn.

Onderhoudsystemen/Monitoring based maintenance
Prestaties van installaties worden voortdurend geoptimaliseerd op basis van gemeten
output en veranderingen in de bedrijfsvoering. De Installatie Beheersconcepten (IBC's)
zijn een belangrijk instrument in dit proces. Voor elke installatie wordt een IBC ontwik‐
keld.
Middels een op Reliability Centered Maintenance (RCM) gebaseerde analyse wordt op
een gestructureerde wijze van alle maintainable items de functie, criticaliteit, output,
failure modes en effecten van falen in kaart gebracht. Op basis hiervan worden preven‐
tieve onderhoudsplannen, bedieningsinstructies en eventueel gevolgbeperkende maat‐
regelen ontwikkeld. De wijze van onderhoud, gebruiksafhankelijk of toestandsafhankelijk,
is een keuze gebaseerd op kosteneffectiviteit.
De Installatie Beheersconcepten zijn levenden documenten. Op basis van gemeten pro‐
ductie wordt continue de effectiviteit van de IBC’s opgevolgd middels zogenaamde
verbeterlussen. Om deze verbeterlussen zinvol te kunnen laten verlopen is het belangrijk
om over goede en betrouwbare informatie te beschikken over storingen, storingsoor‐
zaken, beschikbaarheidgegevens, productie‐ en onderhoudsgegevens. Veel van deze
informatie is gebruiksvriendelijk beschikbaar gemaakt via een onderhoudsmanagement‐
systeem en een procesinformatiesysteem.
Het geplande preventieve onderhoud aan installaties is gebaseerd op bovengenoemde
IBC’s en omvat de bekende scope van onderhoudsactiviteiten die worden gegenereerd
op basis van tijd, gebruik of conditie. Werkpakketten worden opgesteld en beheerd in het
onderhoudsmanagementsysteem. Stopgebonden onderhoudsactiviteiten worden geclus‐
terd tot de scope van een revisie. De uitvoering van revisies wordt uitbesteed aan con‐
tractors, echter de gehele coördinatie van voorbereiding en uitvoering van een revisie‐
project vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een eigen revisieorganisatie.
Overige, niet stopgebonden, onderhoudsactiviteiten worden voorbereid en uitgevoerd
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door de decentrale onderhoudsorganisatie van een vestiging. Niet gepland onderhoud
wordt aangemeld via het onderhoudsmanagementsysteem en allereerst gechallenged in
een gatekeeping proces aan de hand van een risicomatrix. Indien goedgekeurd, wordt de
werkvoorbereiding voor deze taken opgestart. Alle onderhoud, met uitzondering van
urgent storingsonderhoud, wordt gepland in verschillende horizonten (jaarlijks, maande‐
lijks en wekelijks) en de uitvoering ervan wordt op een dagelijkse basis gecoördineerd.

Uitvoering onderhoud en personeel
Een aantal onderhoudstaken zullen te allen tijde door Essent personeel zelf worden
uitgevoerd: eerstelijns onderhoud (inspectierondes, smeren, trillingsmetingen), correctief
onderhoud van urgente aard, storingsanalyses (root cause analyse) en kwaliteitscontrole
& toezicht.
Productie handhaaft voor elke installatie‐eenheid een eigen storingsdienst, bemand door
ervaren technici met de juiste competenties. De omvang van de onderhoudsbezetting per
installatie wordt bepaald door enerzijds de grootte van de vereiste storingsdienst en
anderzijds het benodigde kennisniveau.
Competenties worden beheerd met behulp van kenniskaarten. Deze kenniskaarten geven
inzicht in de minimaal vereiste competenties tegen de beschikbaarheid ervan. Op basis
van geconstateerde kennisleemten worden specifieke persoonlijke ontwikkelingsplannen
als wel algemene opleidingsplannen ontwikkeld.
Binnen de grenzen, worden alle andere onderhoudsactiviteiten in principe uitbesteed.
Productie heeft een uitbestedingstrategie ontwikkeld die erop gericht is om voor langere
termijn een partnerschap aan te gaan met een beperkt aantal leveranciers. Dit partner‐
schap wordt voor kritische hoofdcomponenten in principe aangegaan met de OEM. De
overige installatiedelen worden geclusterd tot specifieke volumes waarvoor een partner‐
schap aangaan wordt met enkele onderhoudscontractors.

Groot onderhoud / stop management
Vanuit verschillende perspectieven worden revisies als een kritische activiteit beschouwd.
De frequentie ervan moet worden geoptimaliseerd, en de uitvoering ervan moet ruim
van te voren worden gepland en voorbereid.
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Activiteiten die niet strikt in een stop behoeven te worden uitgevoerd dienen om die
reden buiten de revisie scope te worden gehouden.
Op gasturbine‐eenheden wordt de revisiefrequentie voornamelijk bepaald door het
revisieschema van de turbines. De revisie van de andere installatiedelen dient hiermee
zoveel mogelijk te worden gesynchroniseerd. Het reviseren van grote conventionele
kolen‐ en gaseenheden wordt voornamelijk gedreven door de wettelijke inspecties aan
de stoomketels, en vindt plaats elke 3 a 4 jaar.
Ruim voor aanvang van een revisie dient de revisie scope te worden vastgesteld. Deze is
opgebouwd uit: preventieve onderhoudsactiviteiten uit de IBC’s, stopgebonden correctie‐
ve onderhoudsactiviteiten, wettelijk voorgeschreven inspecties, activiteiten uit de lange
termijn onderhoudsplanning, goedgekeurde modificaties en eventuele levensduurverlen‐
gingsactiviteiten
Vanaf het moment dat de scope van een revisie wordt ‘bevroren’ is de revisieorganisatie
integraal verantwoordelijk voor budget, planning, voorbereiding en uitvoering van een
revisie. Daarnaast zorgen zij ervoor dat na afloop van een revisie relevante onderhouds‐
informatie en bevindingen worden teruggekoppeld naar de IBC’s en preventieve onder‐
houdsplannen.
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Hoofdstuk 4: Maintenance Enabling
Technologies
‐ Uitvoering onderhoud en
personeel
‐ Onderhoudssystemen
‐ Onderhoudsbewust
ontwerpen
‐ Monitoring based
maintenance
‐ Groot onderhoud / stop
management
‐ Fysische verschijnselen
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4. Maintenance Enabling Technologies
Op basis van de in hoofdstuk 3 gepresenteerde onder‐
zoeksthema’s zijn industriële aandachtsvelden, trends
en knelpunten bepaald (Figuur 4.1). In overleg met de
industrie zijn per thema drie voorname aandachts‐
velden geformuleerd. Dit overzicht is weergegeven in
figuur 4.2.
Op basis van de aandachtsvelden is een richting
bepaald voor een matching van de te ontwikkelen
technologieën, gedefinieerd als Maintenance Enabling
Technologies (METs). In dit hoofdstuk worden de
aandachtsvelden en METs behandeld en uitgelegd.
De METs dienen als richtlijn voor de industriële projecten
Figuur 4.1 ‐ Schijf met de zes hoofdthema’s
tot en met 2014, maar dekken niet het volledige werkveld
af. Hierdoor blijft er voor de industrie ruimte om tot aanvullende METs te komen.
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Figuur 4.2 ‐ Aandachtsvelden en METs per thema
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4.1.

Uitvoering onderhoud & personeel, aandachtsvelden en
METs

Aandachtsvelden:
• Efficiëntie van de uitvoering van onderhoud
In de regel wordt de efficiëntie van de uitvoering van onderhoud als te laag ervaren. Dit
komt tot uitdrukking in de ‘hands on tool time’ (een indicator voor de tijd dat een mede‐
werker met een bepaald gereedschap/machine bezig is) welke nu in 2009 tussen de 10‐60%
ligt.
• Rigide managementsystemen
De huidige managementsystemen plannen (te) veel in detail, leggen (te) veel vast en zijn
weinig flexibel. Daardoor werken ze contraproductief en zorgen ze voor problemen. Een
meer autonome monteur en een minder rigide managementsysteem bieden oplossing.
• Communicatie in de supply chain
De communicatie tussen de service supplier en de leverancier laat te wensen over. De
afstemming van de werkzaamheden en de verantwoordelijkheden tussen de betrokken
partijen is moeizaam.

Maintenance Enabling Technologies:
• Organisatie en planning van onderhoud
Opzetten van nieuwe en verbeterde organisatie‐ en planningsstructuren, waarmee de
hands on tool time wordt verhoogd. Het streven hierbij is een algehele verhoging per sector
en per industrietak naar 60% of meer.
• Opleiden van managementprofessionals
Over het algemeen worden de capaciteiten van onderhoudsmonteurs onvoldoende benut
en ontbreekt het bij de onderhoudsmanagers aan inzichten. Gedurende de opleidingen is
het noodzaak dat op monteurniveau (VMBO, MBO) de aankomende monteurs meer
betrokken worden bij de bedrijfsprocessen waardoor zij beter inzicht krijgen in hun plaats
in de organisatie en moet op managementniveau (HBO) de aankomende manager meer
betrokken worden bij het werk op de vloer.
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• Supply chain samenwerkingsvormen
De samenwerking tussen service suppliers en leveranciers verbeteren door het opstellen
van nieuwe en verbeterde structuren en regels binnen het supply chain management.
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Actuele uitdagingen in onderhoudsmanagement
Anno 2009, kan worden gesteld dat er op onderhoudsgebied in de procesindustrie de
afgelopen jaren zeer veel is veranderd. De oorzaken van deze veranderingen zijn
veelzijdig. Zo spelen ontwikkelingen in de economie een belangrijke rol met betrekking
tot werkgelegenheid, investeringspatronen op gebied van I/T en herziening van
onderhoudstrategieën.
Daarnaast is er een grote verandering in denken over onderhoud op gang gekomen. Het
besef dat nieuwe investeringen meer in Azië zullen plaatsvinden, hebben voor de tradi‐
tionele Petrochemische centra in het westen tot gevolg dat er gefocussed moet worden
op het onderhouden en in stand houden van bestaande installaties.
Met de steeds toenemende regelgeving van overheden op gebied van veiligheid en milieu
en het ook steeds verder toenemend zorgbesef van de asset owners op deze gebieden,
wordt ook continu de noodzaak om onderhoud technisch adequaat uit te voeren, extra
benadrukt.
Binnen modern onderhoudsmanagement in de procesindustrie in Nederland zien we de
laatste jaren een steeds verdere verschraling van het aanbod van goed gekwalificeerd
technisch personeel. De babyboom generatie, die nu in hoog tempo de pensioenfase
ingaat, zal moeten worden aangevuld met nieuw, jong talent op alle instroomniveaus.
Ondanks gestarte initiatieven zijn vooralsnog de effecten niet merkbaar in een toename
van vakbekwaam personeel op de arbeidsmarkt en het zal dan ook een grote uitdaging
worden voor overheid, instellingen en industrie om alle goede initiatieven in dit kader
ook daadwerkelijk om te zetten in resultaten
Naast personeelsbeleid zijn er ook op gebied van I/T toepassingen in onderhoud veel
nieuwe bewegingen. Nieuwe methodieken voor het monitoren van equipement, nieuwe
instrumentatietechnologie en nieuwe software voor faalpredictie op basis van grote
hoeveelheden data leveren onderhoudsengineers nieuwe kansen om beter, sneller en
efficiënter hun werk te doen. Parallel met het personele vraagstuk ligt ook hier de grote
uitdaging bij het transfereren van de technologie van kennisinstituten naar industriële
omgeving waarbij het economische effect niet uit het oog mag worden verloren. De
huidige economische ontwikkelingen vragen meer en meer om snelle oplossingen, waar‐
bij lange terugverdientijden vaak onoverkomelijk zijn bij investeringsoverwegingen van
asset owners.
Ir. P.E. Raes
Onderhoudsmanagement
Dow Benelux B.V.
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4.2.

Onderhoudssystemen, aandachtsvelden en METs

Aandachtsvelden:
• IT systemen voor onderhoud
IT systemen worden in de regel opgedrongen vanuit de business (bijvoorbeeld SAP) en zijn
niet optimaal geschikt voor onderhoud. Het voornaamste probleem hierbij is vaak het
ontbreken van een goede user interface richting de gebruiker op de vloer.
• Koppeling van onderhoudssystemen en business systemen
Informatiestandaarden bestaan onvoldoende en onderhoudssystemen kunnen onvol‐
doende geïntegreerd worden in bestaande business systemen. Dit resulteert in de stand‐
alone systemen voor onderhoud wat verre van optimaal is. Daarnaast is er momenteel nog
geen standaard voor maintenance systemen.
• Bruikbaarheid IT systemen op operationeel niveau
Kennis opdoen van IT systemen is onvoldoende opgenomen in de opleidingen van de
monteurs (VMBO, MBO). Hierdoor hebben monteurs moeite met het omgaan met het
systeem wanneer zij bij een bedrijf aan het werk gaan.

Maintenance Enabling Technologies:
• Standaardisatie/integratie informatiesystemen
Het ontwikkelen van een gestandaardiseerd maintenance systeem. Ultiem in deze is een
systeem dat geïntegreerd is in het bestaande business systeem met een intelligente
maintenance en liability functionaliteit.
• Configureerbare IT systemen
Het ontwikkelen van maintenance systemen met een vaste basisstructuur die (eenvoudig)
per bedrijfssituatie te configureren is. Vergelijkbaar met de stand der techniek op het
gebied van warehouse management systemen.
• Gebruikersinteractie op operationeel niveau
Het ontwikkelen van een (gestandaardiseerde) gebruikersinterface voor de monteurs en
operators op de werkvloer. Daarnaast moet het vergaren van kennis met betrekking tot IT
systemen verweven worden in de opleidingen van monteurs en operators (VMBO, MBO).
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4.3.

Onderhoudsbewust ontwerpen, aandachtsvelden en METs

Aandachtsvelden:
• Toepasbaarheid van onderhoudsbewust ontwerpen
Bij ontwerpprocessen wordt momenteel binnen de productspecificaties onvoldoende
rekening gehouden met onderhoud van het product of de installatie. Daarnaast is er nog
weinig inzicht in de toepasbaarheid van onderhoudsbewust ontwerpen binnen de 5
kapitaalintensieve sectoren (paragraaf 2.1).
• Onderhoudbaarheid van ontwerpinformatie
Met name oudere CAD tekeningen zijn in modernere ontwerppakketten onvoldoende in te
lezen. In de praktijk gaat veel tijd en geld verloren bij het omzetten van oude naar nieuwe
standaarden.
• Betrokkenheid bedrijfsdisciplines en klant
Bij veel bedrijven zijn alleen de projectleiding en de ontwerpafdeling binnen een bedrijf
betrokken bij het ontwerp en de design reviews van een product of installatie. Overige
bedrijfsdisciplines als marketing, inkoop services etc. zijn dit in veel mindere mate of zelfs in
het geheel niet. Dit leidt tot veel claims, hoge uitval, hoge onkosten voor post
ontwikkelingsinspanning.

Maintenance Enabling Technologies:
• Methoden onderhoudsbewust ontwerpen
Het ontwikkelen van methodieken waarbij de wijze van onderhoudbaarheid van een
product of installatie inzichtelijk gemaakt wordt. Te denken valt aan een CAD module welke
met behulp van simulaties het slijtagegedrag en de onderhoudsbehoefte van het ontwerp
laat zien. Ook het vergelijken van verschillende configuraties van een ontwerp en de
levenscyclus van het product, kan hierin opgenomen worden.
• Modellen en technieken voor kwaliteit, duurzaamheid en onderhoudprestaties
Het ontwikkelen van technieken waarmee ontwerpinformatie up to date gehouden kan
worden. Het opstellen van een standaard (vergelijkbaar met ISO standaarden) met
betrekking tot de onderhoudbaarheid van een product of installatie. Kwaliteitsborging en
duurzaamheid liggen hierin besloten.
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• Onderhoudbaarheid van ontwerpinformatie
Het opstellen van richtlijnen en ontwerpmethoden waarbij het facet onderhoud als
vanzelfsprekend onderdeel meegenomen wordt in het ontwerp van een product of
installatie. Een brede verweving in opleidingen van aankomend ontwerpers is nuttig.
• Supply chain samenwerkingsvormen
De samenwerking tussen service suppliers en leveranciers verbeteren door het opstellen
van nieuwe en verbeterde structuren en regels binnen het supply chain management.
• Gebruik van modellen en configuratievergelijkingen
Tijdens ontwerpprocessen worden allerlei standaard modellen gebruikt. Deze methodiek
zou tijdens het ontwerp ook met betrekking tot onderhoud kunnen worden toegepast
(model based maintenance). Het zelfde geldt voor het vergelijken van verschillende
configuraties van het ontwerp.
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Onderhoudsbewust ontwerpen
De onderhoudskosten van kapitaalgoederen zijn vaak hoger dan de aanschafkosten.
Daarom is het van belang om bij het ontwerp en de keuze van installaties, machines en
voertuigen de onderhoudbaarheid in de meest ruime zin in beschouwing te nemen. Zijn
ontwerp en bouw eenmaal afgerond, dan liggen de eigenschappen min of meer vast voor
lange tijd. Voor tientallen jaren vaak. Men zegt wel: “Bij aanschaf zijn 20% van levenskos‐
ten betaald en 80% bepaald”. Natuurlijk verschillen deze cijfers per branche. Toch geldt
voor vrijwel elke industrie dat de total cost of ownership (TCO) van kapitaalgoederen voor
een belangrijk deel bepaald wordt door de onderhoudbaarheid.
Een goed onderhoudbare installatie kost niet alleen minder, maar brengt ook meer op.
Naarmate het onderhoud korter duurt, kan sneller weer geproduceerd worden. En hoe
beter het onderhoud uitgevoerd kan worden, des te betrouwbaarder geproduceerd kan
worden. Daarmee worden de voorwaarden gecreëerd voor het genereren van extra op‐
brengsten: het verdienvermogen van kapitaalgoederen. In veel sectoren is de gemiste bij‐
drage van een niet operationele installatie aan het bedrijfsresultaat groter dan de directe
kosten van het onderhoud. Bij onderhoudsbewust ontwerpen gaat het daarom niet al‐
leen om minimale onderhoudskosten, maar evenzeer om maximaal beschikbare en be‐
trouwbare kapitaalgoederen.
Maar hoe pakken we onderhoudsbewust ontwerpen aan? Dat is makkelijker gezegd dan
gedaan. De ontwerper is dikwijls in dienst van een andere organisatie dan de gebruiker of
onderhouder. Hoe weet de ontwerper hoe de machines in de praktijk gebruikt en onder‐
houden worden? En welke afwegingen worden gemaakt? De ene gebruiker van een be‐
drijfsmiddel stelt andere prioriteiten dan een andere. En de ene onderhouder beschikt
over andere kennis, ervaring en productiemiddelen dan een collega bedrijf. Ook de logis‐
tieke keten waarin partijen opereren, kan verschillen. Kortom, op welke vooronderstel‐
lingen baseert de ontwerper zich? Natuurlijk spelen Marketing en Verkoop daar een be‐
langrijke rol in. Toch zal het er uiteindelijk op neer komen dat ontwerper, gebruiker en
onderhouder samen om tafel gaan zitten. Want ook de leverancier van kapitaalgoederen
is er bij gebaat dat onderhoudservaring in het ontwerp wordt toegepast. In Nederland
biedt World Class Maintenance daar een goede basis voor.
Dr. ir. Leo A.M. van Dongen
Director fleet services
NedTrain B.V.
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4.4.

Monitoring based Maintenance, aandachtsvelden en METs

Aandachtsvelden:
• Beschikbaarheid operationele gegevens
Veel gegevens worden gelogd en opgeslagen maar zijn niet ‘verwerkt’, geïnterpreteerd en
daardoor zijn deze veelal onvoldoende inzichtelijk of moeilijk vindbaar voor het onder‐
houdspersoneel. Daarnaast is er onvoldoende inzicht in het materieel en is er geen plan van
aanpak betreffende het meten. Hierdoor ontstaat een overvloed aan meetgegevens die
vervolgens niet gebruikt wordt.
• Gegevensverwerking
Ondanks het veelvuldig en in hoge mate vastleggen van meetgegevens, is het zorgvuldig
analyseren hiervan iets dat momenteel problematisch is. (Onderhouds)personeel hiermee
belast, is onvoldoende onderlegd in datamining‐ en analysemethodieken. Hierdoor worden
bepaalde inzichten niet of onvoldoende verkregen.
• Condition based Maintenance integreren in onderhoudsmodellen
Condition based maintenance is in veel onderhoudsmodellen nog niet opgenomen.

Maintenance Enabling Technologies:
• Datamining en gegevensanalyse
Het ontwikkelen van datamining‐ en analysetechnieken waarmee opgeslagen sensordata
effectief geanalyseerd kan worden. De (aankomende) onderhoudsstaf en het onderhouds‐
management moeten hierin onderlegd worden. Daarnaast is het zaak dat de bewustword‐
ing van het belang van goede monitoring en van een juiste gegevensanalyse versterkt wordt
in de industrie.
• Faalmodellen voor onderhoud
Het bepalen van faalmodellen en het inrichten van een publiek toegankelijke database
waarin deze faalmodellen zijn opgeslagen met daarbij aanwijzigen betreffende bijbe‐
horende meetmethodieken en gegevensanalysemethoden.
• Condition based onderhoudsprocessen
Het ontwikkelen van hulpmiddelen en methoden voor het diagnosticeren, bewaken en
voorspellen van de conditie van systemen. Bepalen en vormgeven van de onderhouds‐
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processen gebaseerd op de conditie van de te onderhouden systemen. Inbedding in de
operationele onderhoudsystemen en integratie met de gangbare onderhoudsprocessen.

4.5.

Groot onderhoud/ stop management, aandachtsvelden en
METs

Aandachtsvelden:
• Productieverlies en opstartproblemen van stops
Stopzettingen van installaties en machineparken zijn af en toe noodzakelijk. Omdat gedur‐
ende de stopperiode de installatie of machine niet draait, levert dit productieverlies en op‐
startproblemen (opnieuw inregelen en op elkaar afstemmen van machines) op.
• Resourceproblemen van onregelmatige, grote, stops
Grote stopzettingen vinden bij de meeste bedrijven in de regel in de maanden maart/april
en in september plaats. Voor contractoren is het daarom problematisch om aan de vraag
naar resources te voldoen. Veel tijdelijke resources worden aangetrokken uit het buiten‐
land wat communicatieproblemen tot gevolg heeft vanwege talen en Babylonische verwar‐
ringen.
• Kennisborging over stops
Kennisborging is moeilijk bij stops die om de 6 a 8 jaar uitgevoerd worden. Vanwege wisse‐
lingen in de personeelsbezetting verdwijnt technische en organisatorische kennis welke is
opgedaan bij voorgaande stopzettingen.
• De trend is een streven naar 30‐40% minder onderhoud in 10 jaar
Vroeger vonden stops om de 1 a 2 jaar plaats, tegenwoordig is dit om de 6 a 8 jaar. Het
streven is om de frequentie van het noodzakelijk onderhoud aan installaties nog verder te
verlagen. Het streven hierbij is 30‐40% minder onderhoud in 10 jaar.

Maintenance Enabling Technologies:
• Design for zero stops
Om aan de trend van 30‐40% minder onderhoud in 10 jaar te voldoen, moeten ontwerp‐ en
onderhoudsmethodieken ontwikkeld worden waardoor de betrouwbaarheid van instal‐
laties verder verhoogd wordt. Daarnaast kost het volledig stopzetten van een installatie
veel geld. Het verstandiger plannen van stopzettingen speelt hierbij een rol.
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• Monitoring based maintenance voor minder stops
Door monitoring based maintenance meer toe te passen in installaties en machineparken
wordt een beter inzicht verkregen in het gedrag van machines. Mogelijk falen, kan vroeg‐
tijdig voorspeld worden en uitval wordt sneller opgemerkt. Hierdoor kan sneller en op
kleinere schaal ingegrepen worden, wat de noodzaak tot volledige stopzettingen verlaagd.
• Supply chain samenwerkingsvormen
Omdat overlegsituaties tussen bedrijven worden gezien als concurrentievervalsing, zijn
samenwerkingsvormen moeilijk. Om dit probleem te tackelen, zullen nieuwe juridische
richtlijnen opgesteld moeten worden. Een mogelijkheid hierin is samenwerking op project‐
basis.
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Een stop – de spiegel van uw organisatietalent
Ik hoef niet in detail uit te leggen wat een stop in onze business betekent. Installaties
worden stilgelegd voor de uitvoering van inspecties, grotere revisies, regulier onderhoud,
modificatie‐ en nieuwbouwprojecten. Gebruikelijk is dat enkele tientallen partijen voor
een aantal dagen of weken het terrein ‘volcontinu’ bevolken en het werk uitvoeren. Het
doel is dat de productie weer een gekozen termijn met de beoogde kwaliteit kan functi‐
oneren.
In theorie is een stop organiseren en uitvoeren eigenlijk geeneens zo moeilijk. U weet
uiteraard goed wat u wilt doen, u deelt de activiteiten ‘in mootjes’ op, stemt ze effectief,
efficiënt en veilig onderling af en laat ze door vakdeskundige medewerkers uitvoeren.
Ondertussen houdt u natuurlijk de geldstroom in de gaten.
De praktijk is weerbarstiger, ú bestaat eigenlijk niet enkelvoudig. Onderhoud, productie,
engineering, inkoop, health, service and environment (HSE), contractors, etc., allen
dragen aan een stop bij. En dat is best lastig, want onderling moet wel worden afge‐
stemd. Wordt deze activiteit nu wel of niet in de scope meegenomen? Hoe worden capa‐
citeiten op elkaar afgestemd? Wat zijn de gevolgen voor doorlooptijd en kosten? Vele
keuzes moeten worden gemaakt én goedgekeurd. Alles loopt door en langs elkaar en
belangenverschillen zijn veelal aanwezig.
Stopmanagement is één groot communicatieproces. De voorbereidingsperiode vliegt om
en de uitvoering start. Enkele weken later loopt alles weer en de volgende stop is gelukkig
pas over vele maanden. Ik zie al langjarig stopomgevingen en ervaar grote verschillen in
kwaliteit van uitvoering.
Binnen een stop moeten organisatie ‘structuur’ en organisatie ‘cultuur’ heel veel ‘samen‐
werken’. De benodigde piekinspanning voor een stop daagt de (stop)organisatie, betrok‐
ken partijen en de medewerkers uit tot het werkelijk tonen van ‘talent’.
De getoonde ‘Spiegel’ kan worden gebruikt om een organisatie te ‘veranderen’, zowel
binnen de stops als ook voor de meer rustige periodes. World Class Maintenance functio‐
neert op een zelfde wijze ‐ talent wordt bij elkaar gebracht en onderwerpen worden
opgepakt. Op deze wijze zijn wij in staat om gezamenlijk ons vakgebied te professio‐
naliseren.
Ir. Paul Casteleijn
Senior Specialist
Stork Asset Management Solutions
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4.6.

Fysische verschijnselen, aandachtsvelden en METs

Aandachtsvelden:
• Fysische verschijnselen onderbelicht in de maintenance wereld
De oorzaken van onderhoudsproblemen liggen vaak in de fysische verschijnselen. Onder‐
zoekers zijn zich minder bewust van het feit dat hun onderzoek gebruikt kan worden om
problemen op het gebied van maintenance op te lossen.
• Kennisverrijking van fysische verschijnselen voor onderhoud
De kennis van fysische verschijnselen bij monteurs en onderhoudsmanagers is bij veel
bedrijven onvoldoende. Hierdoor worden de oorzaken van bepaalde optredende pro‐
blemen niet gezien of begrepen.

Maintenance Enabling Technologies:
• Fysische verschijnselen op onderhoudgebied
Kennis van fysische verschijnselen moet op alle niveaus meer aandacht krijgen binnen
onderhoudsopleidingen. Daarnaast is het belangrijk dat onderzoekers beter inzicht krijgen
in het toepassingsveld van hun onderzoek. Hierdoor verbetert de toepasbaarheid van
onderzoeksresultaten binnen maintenance.

50

Fysische verschijnselen
Voor het begrijpen van het faalgedrag van onderdelen is het belangrijk om kennis te
hebben van de fysische verschijnselen die op materiaalniveau optreden. Op dat niveau
vindt namelijk het eigenlijke falen plaats. En verder, als deze mechanismen (liefst kwan‐
titatief) bekend zijn, dan kan het gebruik en de belasting van een onderdeel of een
systeem worden vertaald naar de uiteindelijke levensduur. Daarmee kan het onderhouds‐
proces worden geoptimaliseerd, doordat onderhoudsactiviteiten voor ieder individueel
systeem precies op het juiste moment kunnen worden uitgevoerd. Op die manier wordt
voorkomen dat er te vroeg (weggooien van nog resterende levensduur) of te laat
(onverwachte uitval) onderhoud wordt gepleegd.
Met die insteek wordt bij de Koninklijke Luchtmacht al jaren kennis over vermoeiing
gebruikt om het onderhoud aan de F‐16’s en diverse helikopters te plannen, terwijl de
Koninklijke Marine veel kennis over corrosie heeft opgebouwd om het onderhoud aan de
schepen te verbeteren. Maar er is nog veel winst te behalen door nog meer het specifieke
gebruik van de systemen in rekening te brengen bij het plannen van het onderhoud.
Daarbij speelt het ontwikkelen van systemen voor gebruiks‐ , belastings‐ en conditiebe‐
waking een belangrijke rol, en juist dat soort systemen vereisen een goed inzicht in de
faalmechanismen en de bijbehorende invloedsfactoren. Tenslotte ligt er nog veel poten‐
tie bij het modelleren van een scala aan andere dan de genoemde faalmechanismen (bijv.
slijtage, kruip, elektrisch falen). Kortom, kennis en modellering van de fysische mechanis‐
men kan veel onderhoudsconcepten aanzienlijk efficiënter maken, zowel binnen als
buiten Defensie.
Dr. ir. T. Tinga
Universitair Hoofddocent Onderhoudstechnologie
Nederlandse Defensie Academie
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Hoofdstuk 5: Industriële projecten
‐ Projectstructuur
‐ Wetenschappelijke
adviesraad
‐ Hands on helpdesk voor
maintenance
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5. Industriële projecten
In dit hoofdstuk is een mogelijke structuur voor de industriële projecten beschreven. Voor
het op wetenschappelijk niveau toetsen van deze projecten is een wetenschappelijke ad‐
viesraad voorgesteld welke ondersteund wordt door een wetenschappelijk projectbureau.

5.1.

Technologieontwikkeling in projecten.

Zoals in hoofdstuk 4 gesteld, zijn binnen de zes thema’s industriële
aandachtsvelden, trends en knelpunten aan te geven. Deze vormen
het behoefteveld van de Nederlandse industrie waar doorontwik‐
keling noodzakelijk is. Deze doorontwikkeling is vormgegeven door
Maintenance Enabling Technologies (METs) te benoemen.
Ontwikkeling vindt plaats binnen de WCM R&D projecten. Hierin
werkt de industrie samen met kennisinstellingen, universiteiten en
hogescholen, volgens de structuur weergegeven in figuur 5.1.
De industrie definieert en initieert de projecten. Voor een onaf‐
hankelijke toetsing van deze projecten op wetenschappelijk niveau,
en voor advies aan het WCM bestuur, kan een wetenschap‐
Figuur 5.1
pelijke adviesraad dienst doen.

5.2.

‐ Structuur totstandkoming
projecten

Wetenschappelijke adviesraad

Geadviseerd wordt het instellen van een wetenschappelijke adviesraad die moet bestaan
uit leden afkomstig van kennisinstellingen, met sterk uiteenlopende werkvelden, waarmee
een breed georiënteerd expertisegebied vertegenwoordigd wordt. Daarnaast kunnen de
leden van deze adviesraad het maintenance‐gerelateerde aanspreekpunt van hun kennis‐
instelling of organisatie zijn en vraagstukken verder leiden naar hun achterban.
De voornaamste taken van de adviesraad zijn:
‐ Ingediende onderzoeksprojectvoorstellen toetsen op kennisgeneratie en
nieuwheid / doelstelling
‐ Het uitbrengen van haalbaarheidsadviezen voor ingediende projectvoorstellen
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‐
‐

Advisering betreffende de benodigde expertise binnen de projecten.
Ontwikkelen van een toekomstvisie.

Veder kan de adviesraad gevraagd en ongevraagd advies geven met betrekking tot
voorgestelde en lopende projecten en gedurende het projectverloop de kennisborging en ‐
valorisatie monitoren.
Het initiatief voor het oprichten van een wetenschappelijke adviesraad is op relevantie
getoetst bij een aantal wetenschappers wier werkgebied valt binnen de 6 onderzoeks‐
thema’s en de daarbij bepaalde Maintenance Enabling Technologies (METs). In tabel 5.1 en
figuur 5.2 zijn de betreffende kennisinstellingen met de daarbij horende disciplines weer‐
gegeven.

Kennisinstelling

Discipline

AVANS Hogeschool

Consulting maintenance

Hogeschool Utrecht

Productontwikkeling

Hogeschool Zeeland
Nederlandse Defensie Academie

Maintenance en Reliability
Onderhoudstechnologie

Rijksuniversiteit Groningen

Economie en bedrijfskunde

Technische universiteit Delft

Electrotechniek, wiskunde en informatica

Technische universiteit Eindhoven

Industrial engineering

Universiteit Twente (voorzitter)

Ontwerp, productie en management

Tabel 5.1 ‐ Wetenschappelijke adviesraad
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Figuur 5.2 ‐ Kennisinstellingen die participeren in de adviesraad
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5.3.

Wetenschappelijk projectbureau

Gekoppeld aan de adviesraad is een wetenschappelijk projectbureau voor maintenance
technologievragen vanuit de industrie. Dit projectbureau beantwoordt kortlopende vragen
en biedt hulp bij het vinden van projectpartners.
De voornaamste taken van het projectbureau zijn:
‐ Helpdesk functie
‐ Analyseren projectbehoefte / identificeren expertisebehoefte
‐ Contacten leggen naar experts (kennismakelaar)
‐ Support bij projectformulering
‐ Evalueren en monitoren van projectvoortgang
‐ Support in de uitvoer van kennismobilisatie, ‐disseminatie en ‐spreiding
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Hoofdstuk 6: Kennismobilisatie
‐ Algemene kennis
‐ Maintenance Expertise
Portal (MEP)
‐ WCM Workspace

59

60

6. Kennismobilisatie
De aanwezige kennis op het gebied van maintenance in Nederland is sterk versnipperd en
onvoldoende vindbaar. Een uitgevoerde inventarisatie [1] rondom kennis op maintenance
gebied heeft uitgewezen dat de kennis zeker aanwezig is, maar het veelal eilandjes van
expertise betreft. Dit resulteert in het veelvuldig uitvinden van hetzelfde ‘wiel’.
Om deze maintenance en maintenance gerelateerde kennis meer inzichtelijk en beter
toegankelijk te maken, kan een virtuele maintenance omgeving dienst doen.
Deze omgeving is opgebouwd uit 3 schillen (Figuur 6.1):
•
•
•

Schil 1: Algemene kennis
Schil 2: Maintenance Expertise Portal (MEP)
Schil 3: WCM workspace

Middels onder andere de portal, wordt bestaande, en nieuw opgedane, maintenance
kennis geborgd, gevaloriseerd en gemobiliseerd.

Figuur 6.1 ‐ Schillenmodel virtuele maintenance omgeving
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6.1.

Schil 1, Algemene kennis

Schil 1 omvat algemene maintenance kennis welke geplaatst wordt op de voor een ieder
vrij toegankelijke internetdatabase Wikipedia. Dit betreft artikelen over maintenance ge‐
relateerde technieken, technologieën en methoden. Kennisinstellingen worden gestimu‐
leerd hun kennis en bevindingen op dit informatiemedium te plaatsen.

6.2.

Schil 2, Maintenance Expertise Portal (MEP)

De door de Universiteit Twente ontwikkelde Maintenance Expertise Portal (MEP) in de
vorm van een profielensite (dynamische database) is deels vergelijkbaar met bestaande
sites als LinkedIn en Facebook. Op deze profielensite krijgen experts op het gebied van
maintenance de mogelijkheid om een persoonlijke profielpagina op te zetten en te beher‐
en. De definitie van ‘expert’ is in deze breder dan die van een enkel persoon en is ook van
toepassing op een onderzoeksgroep, een sectie van een onderwijsinstelling of een exper‐
tisegroep uit het bedrijfsleven. Een conceptvoorbeeld van een profiel is weergegeven in
figuur 6.2.
• In het bovenste blok staan de namen van de onderzoeksgroep en de contactper‐
soon vermeld, alsmede contactgegevens in de vorm van een internet‐ en e‐mail‐
adres. Verder is in één oogopslag te zien in welke sectoren deze groep werkzaam
is.
• Het tweede blok bevat een aantal referentie‐expertises van de onderzoeksgroep.
Deze expertises dienen als trefwoorden om direct een indicatie te krijgen van waar
de groep zich mee bezighoudt.
• De afbeeldingen in het derde blok hebben een vergelijkbare functie.
• Het blok ‘Onderzoek / Projecten’ geeft een indicatie van het werkveld van de
groep. Dit zijn lopende of recent afgesloten onderzoeken of onderzoeksrichtingen.
• Het laatste blok bevat een opsomming van gedoceerde vakken, interne opleiding‐
en of cursussen die een directe of indirecte relatie hebben met maintenance. Hier
kunnen de docenten van betreffende vakken gecontacteerd worden en is een link
opgenomen naar eventueel beschikbaar cursusmateriaal.
• Tenslotte bevat het profiel een afbeelding van de contactpersoon van de groep.
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Figuur 6.2 ‐ conceptvoorbeeld profiel
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Naast de database met profielen bevat de site de volgende functionaliteit:
‐

Literatuurdatabase: een database van maintenance gerelateerde literatuur, toe‐
gevoegd door de profielbeheerders. Voorbeelden van toe te voegen literatuur zijn
uitleg van begrippen (RAMS, VDM etc.), onderzoeksresultaten, artikelen, college‐
stof, audio en videobestanden.

‐

Forum: Op dit forum kunnen zowel profielbeheerders als bezoekers berichten
plaatsen en discussie voeren. Hierdoor verbetert de communicatie tussen kennis‐
hebbenden en kenniszoekenden op het gebied van maintenance.

‐

Links: Doorverwijzingen naar bijvoorbeeld Wikipedia, kennisinstellingen, bedrijven.

Om de toegankelijkheid te verhogen is het mogelijk om (delen van) de profielensite te
syndiceren in andere websites, te denken aan de site van het WCM, NVDO, Profion,
universiteiten en hogescholen, etc.

6.3.

Schil 3, WCM Workspace

Schil 3 omvat de WCM workspace. Dit is de werksite voor WCM projectgroepen waar de
vertrouwelijke voortgangskennis en resultaten worden beheerd. Deze schil is alleen toegan‐
kelijk voor (WCM) projectmedewerkers.
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Hoofdstuk 7: Opleiding
‐ Master track Asset
Management

65

66

7. Opleiding
De komende jaren zal, vanwege de vergrijzing en pensionering, een reductie van het aantal
onderhoudsprofessionals laten zien [16]. Om de uitstroom uit het onderwijs op peil te
houden, zal het onderwijs op onderhoudsgebied moeten worden verstevigd op zowel MBO,
HBO als WO niveau. In het MBO zijn inmiddels initiatieven opgestart [6] om de MRO‐
monteur te revitaliseren. De hogeschool Utrecht biedt een master en post‐HBO opleidingen
[5] aan voor professionals uit het bedrijfsleven op het gebied van industrieel onderhoud en
inspectie en heeft een uitgebreid aanbod aan scholing op dit terrein. Avans hogeschool,
hogeschool Zeeland vanuit het MEC en hogeschool Utrecht vanuit Euromaint werken aan
de verbetering van maintenance‐gerelateerde opleidingen. Anno 2009 werken de drie ho‐
gescholen samen aan het tot stand brengen van een cluster maintenance lectoraten.

7.1.

Master track Asset Management

Op academisch niveau is er veel maintenance gerelateerd onderwijs en onderzoek. Dit is
echter verweven in de curricula (zie bijlage 2). Een concreet opleidingsprogramma op het
gebied van maintenance is er echter nog niet. Om de maintenance kennis te vergroten zal
binnen de relevante bachelors en masters (werktuigbouwkunde, elektrotechniek, tech‐
nische bedrijfskunde, lucht‐ en ruimtevaarttechniek, maritieme techniek, civiele techniek)
de nodige aandacht aan maintenance moeten worden besteed. De keuzemogelijkheid om
een aanzienlijk percentage van het masterprogramma met maintenance gerelateerde on‐
derdelen te vullen moet aanwezig zijn. Dit wordt gehonoreerd met een aantekening in het
diploma.
Gezien de te verwachten instroom van studenten op korte termijn is een reguliere main‐
tenance master niet haalbaar. Naast meer aandacht voor het vakgebied wordt daarom in
eerste instantie een interuniversitair keuzepakket (met een aantekening op het diploma)
asset management voorgesteld. Tijdens overleg van de wetenschappelijke adviesraad (in
oprichting), is dit voorstel ter tafel gekomen. Het idee waarbij meerdere kennisinstellingen
samenwerken aan één opleidingsmodule met een vast basispakket en meerdere speciali‐
saties wordt gezien als een goede mogelijkheid.
Op den duur kan een master track gevormd worden door een samenwerkingsverband van
Nederlandse universiteiten en hogescholen. De deelnemende universiteiten zijn de 3TU
(Universiteit Twente, de Technische Universiteit Delft en de Technische Universiteit Eind‐
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hoven), Rijksuniversiteit Groningen, de NLDA, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Zeeland en
AVANS hogeschool.
Deze master track zal toegankelijk zijn vanuit de relevante bachelor studies (bachelor
Werktuigbouwkunde, Technische Bedrijfskunde, Elektrotechniek, Chemische technologie
en Technische Natuurkunde) en vanuit het bedrijfsleven.
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Gebruikte afkortingen
3TU
BOM
CAD
CEO
EZ
HBO
HSE
IBC
ICT
ISO
IT
LTAP
MBO
MET
MEP
NLDA
NVDO
O&M

3 Technische universiteiten
Brabantse ontwikkelingsmaatschappij
Computer aided design
Chief executive officer
Economische zaken
Hoger beroepsonderwijs
Health, safety, environment
Installatie beheersconcept
Informatie‐ en communicatietechnologie
International standard organisation
Informatietechnologie
Lange termijn asset plan
Middelbaar beroepsonderwijs
Maintenance enabling technology
Maintenance expertise portal
Nederlandse defensie academie
Nederlandse vereniging voor doelmatig onderhoud
Operations & Maintenance

OEM
R&D
RAMS
RCM
TCO
VDM
VMBO
WCM

Original equipment manufacturer
Research & development
Reliability, availability, maintainability and safety
Reliability centered maintenance
Total cost of ownership
Value driven maintenance
Voortgezet middelbaar beroepsonderwijs
World class maintenance
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B1 – Internetadressen kennis‐ en onderwijsinstellingen en
intermediairs
Kennis‐ en onderwijsinstellingen
AMC plaza
http://www.amcplaza.nl
AVANS Hogeschool
http://www.avans.nl/
Hogeschool Utrecht
Hogeschool Zeeland
Integraal leercentrum
Kenteq
NLDA
Rijksuniversiteit Groningen
ROC West Brabant
TU Delft
TU Eindhoven
Universiteit Twente

http://www.hu.nl/
http://hz.nl/
http://www.ilcentre.nl
http://www.kenteq.nl/
http://www.nlda.nl/
http://www.rug.nl
http://www.rocwb.nl/
http://www.tudelft.nl
http://w3.tue.nl/
http://www.utwente.nl

Intermediairs
NVDO
Profion
WCM
Syntens

http://www.nvdo.nl/
http://www.verenigingprofion.nl/
http://www.worldclassmaintenance.com/
http://www.syntens.nl/
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B2 – Huidig maintenance gerelateerd onderwijs en onderzoek
WO / HBO
Deze bijlage bevat een indicatief overzicht van onderzoeks‐
en onderwijsgroepen binnen de Nederlandse universiteiten
en hogescholen die actief met technologie, organisatie en
systemen bezig zijn welke een directe relatie hebben met
maintenance.
Het overzicht is een beknopte weergave van de door de
Universiteit Twente uitgevoerde inventarisatie ‘Mainte‐
nance, expertise profielen’ (Figuur B2.1) waarin profielen
van expertisegroepen weergegeven worden. De profiel‐
weergave is in deze bijlage gereduceerd naar een aantal
onafhankelijke kolommen met daarin de expertises van de
groep, het onderwijs en het onderzoek.
Tijdens het opstellen van het overzicht is pragmatisch te
werk gegaan waarbij de internetpagina’s van de onder‐
zoeksgroepen zijn geraadpleegd. De betroffen personen /
groepen zijn (nagenoeg) niet gecontacteerd.

Figuur B2.1 ‐ ‘Maintenance, expertise profielen’

Deze bijlage heeft een indicatief karakter en dient als een eerste overzicht van maintenance
gerelateerd onderzoek en onderwijs binnen de Nederlandse universiteiten en hogescholen.
Een volledig overzicht zal tot stand komen wanneer de maintenance expertise portal ge‐
realiseerd is.
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Universiteit Twente
-

76

Productiemanagement
Productietechniek
Tribologie
Ontwerptechniek
Thermische werktuigbouwkunde
Mechanica van vormingsprocessen
Vormmechanica en akoestiek
Technische stromingsleer
Operationele methoden voor productie en logistiek

Universiteit Twente / Werktuigbouwkunde / Productiemanagement
Expertises

Onderwijs

Logistics

Onderzoek

Management van
productontwikkeling
Production planning & Design of production and
control
inventory systems
Inventory control
Cost management &
engineering
Material handling
Manufacturing facility design

Material handling systems

Warehouse design

Warehousing

Design for maintenance

Capacity planning

Stochastic models in
production and logistics
Lean six sigma

Technical logistic networks

Manufacturing facility
design
Lean manufacturing

Design of production systems
Design of maintenance systems
Design of warehouse systems
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Universiteit Twente / Werktuigbouwkunde / Productie techniek
Expertises

Onderwijs

Onderzoek

Composites

Materials science 1&2

Lightweight materials

Processing and properties of
plastics

Rheology

Design production and
materials

Self healing materials

Solids and surfaces

FEM

Solid mechanics 1

Injection moulding

Composites / composites
forming

advanced materials

Rheology and processing of
thermoplastics

Interlaminar shear in fabric in
melt condition
Optimisation of the consolidation
process of thermoplastic
composite laminates
Shape distortions in fabric
reinforced composite products
due to processing induced fibre
reorientation and stresses
Damage healing in composite
materials employing shape
memory alloys
Development of a condition
measurement method for
polymer gas pipes
Polymer Inkjet Printing –
Development/enhancement of
processes to print electronic
circuit elements using inkjet
printing
Environmental degradation of
dielectric properties in composite
materials
Friction Stir Welding

Production process
composites
Extrusion
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Universiteit Twente / Werktuigbouwkunde / Tribologie
Expertises

Onderwijs

Onderzoek

Tribology

Design, production &
materials
Mechanics of materials 1
Solids & surfaces

Surface Quality in Hydrostatic
Extrusion of Magnesium Alloys
Nano‐scale Ceramics
Kinetic Friction at Cryogenic
Temperatures
Influence of Macro and Micro
Wear on the Stribeck Curve
Running in of Rolling and Sliding
Contacts
Self‐Healing Surfaces

Lubrication
Micro & nano level
Surfaces
Contact

Surface engineering for look
and feel
Surface technology

Extrusion

Tribology

Adjacent faces

Development of a Skin Friciton
Sensor
Wheel ‐ Rail Contact Train
Tribology
Surface Quality of Aluminium
Extrusion Products

Friction
Coatings

Universiteit Twente / Werktuigbouwkunde / Ontwerptechniek
Expertises

Onderwijs

Onderzoek

Smart synthesis tools

Design Tools

Virtual reality in
engineering
Virtual maintenance
systems
Scenario based design

Designing with VR

Design support for the
embodiment phase
Visualisation of future problems
and solutions : Serious Gaming
Teleoperation and inspection
What‐if Design
User Anticipated Product Design

Levenscyclusgericht
ontwerpen
Design for logistics
PV systems and Fuel
cells

Service Robotics Design
User Centered Industrial
Design
Life Cycle Analysis
Cost Management &
Engineering
Design, Production and
Materials

Reverse Logistics & Re‐
manufacturing
Manufacturing facilities Design
Warehousing
Design of alternative energy
supply systems

79

Universiteit Twente / Werktuigbouwkunde / Thermische werktuigbouw
Expertises

Onderwijs

Onderzoek

Gas technology

Current issues in Industrial
Heat Technology

Aeging

Gas Technology

Spray

Physical principles of
environmental Technology
Technical Thermodynamics

Development of a condition
measurement method for
polymer gas pipes
Modeling of Turbulent Spray
Combustion in Gas Turbine
Combustors
High Efficient Gas turbine with
Syngas Application
Generation of Synthesis Gas and
Power by Partial Oxidation of
Natural Gas in a Gas Turbine
Simulation of thin film flows

Polymer gas pipers

Gas turbines

Transport Phenomena in
Turbulent Reacting Flows

Condition
measurement
Combustion

Heat transfer of metallic foam in
thermo acoustic waves

Universiteit Twente / Werktuigbouwkunde / Mechanica van vormingsprocessen
Expertises

Onderwijs

Onderzoek

Extrusion

Finite Element Method in
Mechanical Engineering
Stijfheid en Sterkte II

Optimisation strategies for Metal
Forming Processes
Thermally enhanced forming of
aluminum sheet ‐ modeling and
experiments
Improvement of Spingback
Prediction in Sheet Metal
Forming
Finite element analysis of deep
drawing
Numerical simulation of stresses
due to solid state
transformations
Friction in sheet metal forming ‐
the influence of (local) contact
conditions and deformation
Contact Methods in Finite
Element Simulations

FEM

Hydro forming

Mechanics of Materials and
Structures

Material testing

Forming technology

Deep drawing

Solid Mechanics – Plasticity

Simulation

Mechanics of Forming
Processes
Vibration Analysis in
Mechanical Engineering
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Universiteit Twente / Werktuigbouwkunde / Vormmechanica en akoestiek
Expertises

Onderwijs

Onderzoek

Dynamic construction
behavior
Active damping

Finite Element Method in
Mechanical Engineering
Stijfheid en Sterkte II

Experimental Vibration Research

Crash behavior
Vibrations

Mechanics of Materials and
Structures
Forming technology

FEM

Solid Mechanics – Plasticity

BEM

Mechanics of Forming
Processes
Vibration Analysis in
Mechanical Engineering

Accoustics
Simulation

Health monitoring

Successful teaching of
Experimental Vibration Research
Acoustic Material Testing
Artificial Intelligence for
Industrial Applications
Neural Network knowledge
based design optimization
procedure for the A380 vertical
stabilizer structure
Rotor dynamic behavior of micro
systems
Active balancing and vibration
control of rotating shafts
Noise reduction of rotating
machinery by viscoelastic bearing
supports
A balancing act; the dynamics of
squeeze film damper supported
rotor

81

Universiteit Twente / Werktuigbouwkunde / Technische stromingsleer
Expertises

Onderwijs

Onderzoek

Flow control & fluid
structure interation
Oscillating blades

Inleiding stromingsleer

Research on accoustics

Stromingsleer en warmte‐
overdracht
Fluid mechanics of
turbomachines
Computational fluid dynamics
Fluid mechanics of
turbomachines 2
Golfverschijnselen

Biofysische stromingsleer

Gasdynamica

Multi Scale Mechanics

Cavitation
Aero acoustics

Condensing and Cavitating Flows
Fluid Structure Interaction
Gas Dynamics and Vortex
Dynamics
Granular Materials
Rotating Flow Machinery
Thin Film Flows

82

Universiteit Twente / Management en bestuur / Operationele methoden voor productie
en logistiek
Expertises

Onderwijs

Service logistics for
capital goods

Reliability Engineering and
Maintenance Management

Onderzoek

Logistics optimization for service
contract fulfillment of capital
goods
Optimization of health Supply Chain and
Impact of product design on
care processes
Transportation Management
operational system availability
and system upkeep costs during
the life cycle
Inventory management Forecasting and Inventory
Inventory management in
in supply chains
Management
(service) supply chains
Maintenance
Warehousing, Reverse
Optimization of health care
optimization
Logistics and Remanufacturing processes
Operations Research
Advanced Production Planning Real‐time transportation
techniques
management based on agent
technology
Optimization in
Discrete Optimization of
Vehicle routing under road
physical distribution
Business Processes
congestion
Reverse logistics
Simulation, Management of
Warehouse optimization
Technology
Life cycle management Optimization of Health Care
Optimization of container
Processes
transportation
Purchasing
Purchasing
Project scheduling with deadlines
management
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Technische universiteit Delft
-

84

Materials science and engineering
Marine transport and technology
Precision and microsystems engineering
Railbouwkunde
Electrical power systems
Risk analysis
Aerospace management and operations
Wind energy
Aerospace structures
Design and production of composite structures
Engineering mechanics
Aerospace materials
Energy and industry
Safety science group

TU Delft / 3ME / Materials science and engineering
Expertises

Onderwijs

Joining and mechanical Metals science
behaviour
Light metals processing Mechanical properties

Microstructural control Lifetime Performance of
in metals
Materials
Surfaces and interfaces
Structure and change
in materials
Corrosion
Advanced materials
FEM

Onderzoek
Investigation of the influence of
fusion welding on material
structure and properties
Modeling and of material
response to welding and of
welding process behavior
Improvement of arc and laser
welding processes and control
techniques
Metals Production, Refining and
Recycling
Forming, coatings and powder
technology
Solidification science and casting
technology
Self healing coatings
Surfaces and interfaces

TU Delft / 3ME / Marine and transport technology
Expertises

Onderwijs

Onderzoek

Marine and dredging
systems
Cavitation prediction
models
Cavitation research
Reliability analysis

Probabilistic Design

VOMAS Fatigue Analysis of High
Speed Aluminum Crafts
Cavitiation research

Life cycle analysis
Ship design

Hydromechanics
Transport engineering

Fatigue
Resistance and propulsion
Composietmaterialen in de
scheepsbouw
Ship repair and salvage

Cavitation Erosion Prediction
Analysis of reliability, availability
and safety of the HVAC
A unified framework to achieve
an optimized lifecycle of ships
Fatigue and fracture of marine Concurrent Engineering,
structures
Planning, Pricing and Production
(CE3P)
Risk analysis and safety
Design of support structures for
management
offshore wind turbines
Integration and operational use
of prognostics in the control of
logistic systems

Logistics

85

TU Delft / 3ME / Precision and microsystems engineering
Expertises

Onderwijs

Onderzoek

Precision
Manufacturing and
Assembly
Fundamentals of
Microsystems
Vehicle dynamics

Mechanical Analysis for
Engineering

Batch assembly using
electrostatic self‐alignment

Engineering optimization

Micromilling of dies and molds

Random vibrations

Engineering Dynamics

Design of machines and
mechanisms

Optimization in abrasive water jet
(AWJ) system
Physical aging in polymers

Microsystems
reliability
Structural Optimization
and Computational
Mechanics
Mechatronics

Measuring dimensional stability
Contactless product transport

Simulation of large motion of
structures in electrostatic and
magnetic fields
Design optimization of reliable
micro system components
Thin film micro‐cavities for MEMS
packaging

Mechanics of materials

TU Delft / Civiele Techniek en Geowetenschappen / Railbouwkunde
Expertises

Onderwijs

Onderzoek

Rail vehicle dynamics

Geometrisch en constructief
ontwerp van wegen en
spoorwegen

Behaviour of railway structures
due to dynamic loads

Vehicle‐track
interaction
Contact mechanics
Rolling contact fatigue,
friction, wear and
adhesion
Dynamics of slab‐track
rail systems
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Contact mechanics to gain more
insight in the contact between
steel train wheels and steel rails

TU Delft / Elektrotechniek, wiskunde en informatica / EPS
Expertises

Onderwijs

Onderzoek

Transient phenomena
in power systems

Maintenance Engineering and
Management

Large scale
implementation of
renewable energy
Reliability and
optimization of
transmission and
distribution systems

Reliability Engineering

The Large‐Scale Integration of
Wind Energy in Electrical Power
Systems
Network optimization by usage of
phase shifters and FACTS‐devices

Risk Analysis

Digital testing of vacuum circuit
breakers

Dynamics of the future power
networks

TU Delft / Elektrotechniek, wiskunde en informatica / Risk analysis
Expertises

Onderwijs

Onderzoek

Civil air transport

Risk Analysis

Bayesian belief
networks

Decision Theory/Expert
Judgment

Foundations

Uncertainty and Sensitivity
Analysis
Advanced Topics in Decision
Theory
Reliability Theory and
Sustainability Modeling

Statistical inference for Markov
deterioration models of bridge
conditions
Inspection and Maintenance
Decisions based on Imperfect
Inspections
Life‐cycle Cost Approach to
Bridge Management
The effect of model uncertainty
on maintenance optimization
Maintenance study for
components under competing
risks
Cost‐based criteria for obtaining
optimal design decisions
A practical model of Heineken's
bottle filling line with dependent
failures
Reliability model for underground
gas pipelines
Analysis Tools for Competing Risk
Failure Data

Uncertainly analyses
Risk analysis

Reliability
Maintenance

Expert judgement
Environmental
modelling

87

TU Delft / Lucht‐ en ruimtevaarttechniek / Aerospace management and operations
Expertises
Onderwijs
Onderzoek
Production and supply
chain management
Air transportation

Maintenance Engineering and
Management I‐II
Maintainability, Supportability
and Availability
Maintenance, reliability Non‐Destructive Testing &
and safety
Evaluation
Life Cycle Costing
Human Factors &
Maintenance Error
Maintenance and Inventory
Control

Fatigue of Structures and
Materials
Aircraft Structural Integrity
and Maintenance

Engineering Cost, Modelling &
Integration
Value chain management
modeling
Sustainable value collaborative
decision making
Operations forecasting and
reliability modeling
Research Program I: Production &
Supply Chain Management
Research Program II: Air
Transportation
(Airline/Airport/Air Traffic
Management)
Research Program III:
Maintenance, Reliability & Safety

TU Delft / Lucht‐ en ruimtevaarttechniek / Wind energy

88

Expertises

Onderwijs

Onderzoek

Wind energy
technology
Wind power usage

Wind turbine design

Rotor aerodynamics

Rotor aerodynamics

Wind turbine design

Wind energy
conversion
Urban deployment of
wind power
Aerodynamics

Wind and site conditions

Wind energy in the built
environment
Cooperation within the faculty,
DUWIND, ECN and the Academy

Offshore wind farm design

TU Delft / Lucht‐ en ruimtevaarttechniek / Aerospace structures
Expertises

Onderwijs

Onderzoek

Structural mechanics
Numerical analysis

Mechanics of Materials
Aircraft Stress Analysis and
Structural Design
Aircraft Structural Analysis

Tailored Structures
Adaptive and Smart Structures

Thermal Loading of Structures
Buckling and Vibration of
Structures

Stability and Vibrations of Shells
Thermal Loading of Structures

Design, and
optimization methods
Modern materials
Production methods

Structural Optimization

Inflatable Structures
Aircraft Crashworthiness

TU Delft / Lucht‐ en ruimtevaarttechniek / Design and production of composite structures
Expertises

Onderwijs

Onderzoek

Lightweight materials
and composites
Aerospace materials
Aerospace structures

Maintenance engineering

Press Forming Technologies

Maintenance engineering
Composites: materials,
structures and manufacturing
processes
Fiber‐reinforced materials in
aerospace structures
Sheet metal forming

Fibre Placement Technologies
Assembly Technologies

Computational
mechanics
Fibre reinforced
polymers
Industrial
manufacturing
technologies
Tools for composite
design

Fatique Structures of
Materials

Liquid Moulding Technologies
Technology Demonstrator
Programmes
Material Development

Inflatable Aerospace Structures
Bio‐medical Applications
Intercontinental projects
Wind turbines
Hybrid composites
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TU Delft / Lucht‐ en ruimtevaarttechniek / Engineering Mechanics
Expertises

Onderwijs

Onderzoek

Advanced engineering
applications
Solid and fluid
mechanics
Simulation tools

Delft applied mechanics
course: Statics
Delft applied mechanics
course: Dynamics
Constitutive modeling in
aerospace engineering

Adaptive Discretization for Fluid
Structure Interaction
Delamination Buckling of Fibre‐
Metal Laminates
Earthquake hazard assessment
through stochastic failure
mechanics and satellite
observations
Simulation of environmentally
assisted failure of metals
Explosive Loaded Composite
Plates
Qualification Methodology of
Hard Coating‐Substrate Systems
Design and Development of High
Temperature Coating System for
Engines
Design of Optimized TRIP Steels
Adaptive Multiscale Methods for
Hybrid RANS/LES
Stochastic analysis for fracture of
piezoelectric components
Variational Multiscale Large‐Eddy
Simulation for Deforming
Domains

Design synthesis exercise
Computational fluid and solid
mechanics
Continuum mechanics
Aeroelasticity

Dynamics and stability
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TU Delft / Lucht‐ en ruimtevaarttechniek / Aerospace materials
Expertises

Onderwijs

Onderzoek

Fatigue & damage
tolerance
Manufacturing and
production

Innovation and Optimisation
of Manufacturing
Fatigue of Structures &
Materials

Damage Tolerant Design of
Composite Structures
Fatigue Crack Behaviour
Determined by Means of
Fractography
Fatigue Crack Growth in
Advanced Hybrid Structures
Variable Amplitude Fatigue in
Fibre Metal Laminates
Fretting Fatigue in Mechanically
Fastened Joints
Residual Strength of FMLs

Non‐destructive testing Introduction to the
Techniques of Measuring
Space applications
Engines & rotating
machinery

Tailor Made Blanks for Aerospace
Application
Joggling in Glare Structures
Rubber Backed Bendin
Fire Resistant Nanocomposites
for Space Applications

TU Delft / Techniek, Bestuur en Management / Energy and Industry
Expertises

Onderwijs

Operations
management

Operation Management:
Conceptual design of mono‐ and
Integrated Plant Management multi‐process systems in a
lifespan perspective
Operation analysis for quality Knowledge management in
management
process design and operation
Design of Innovative Systems Conceptual design of energy
in Energy and Industry
systems and infrastructures
Waste based synthesis gas
utilization in industrial processes
Asset management

Design of energy
systems
Energy conversion
Electricity and Gas
Plant management

Onderzoek
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TU Delft / Techniek, Bestuur en Management / Safety science group
Expertises

Onderwijs

Onderzoek

Risk modeling
Design

Risk Assessment and
Management
Inleiding veiligheidskunde

Risk management

Safety in Transportation

Risk Modeling for design and
management
Incorporation of risk criteria into
the design process
The learning organisation as
manager of risk
Risk regulation

Risk regulation

Bijzondere leerstoel Toezicht
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Technische Universiteit Eindhoven
-

Operations, planning, accounting and control
Mechanics of materials
Polymer technology
Service supply chains for capital goods
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TU Eindhoven / Werktuigbouwkunde / Operations, Planning, Accounting and Control
Expertises
Onderwijs
Onderzoek
Operational Processes

Quality and reliability
engineering

Anticipation mechanism for
Supply Chain Operations Planning

Warehousing

Project and process
management

Transportation
Processes
Maintenance of
Equipment
Capacity Planning

Design of operations planning
and control systems

Planning of Outsourced
Operations in Pharmaceutical
Supply Chains
Innovation‐induced Supply Chain
Dynamics
Spare Parts Networks Under
Delivery Time Constraints
A Dynamic Programming
Approach to the Time‐Dependent
VRP with Both Transportation
and Time Limitations

Service Supply Chains
for Capital Goods
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TU Eindhoven / Werktuigbouwkunde / Mechanics of Materials
Expertises

Onderwijs

Onderzoek

Micromechanics

Structure and properties of
metals
Continuum mechanics for
advanced manufacturing
techn.
Micromechanics of materials

Computational characterization
and tailoring of metastable steels
Multiscale mechanics of fibrous
networks

Damage mechanics

Computational tools
Modeling of thermo‐
mechanical history of
material during
formation
Impact Protection

Microscopic Aspects of
Deformation

Damage mechanics

Microscopic measurement
methods

Mechanics of dynamically loaded
free‐standing thin films
Numerical characterization of
delamination in integrated
microsystems
Forming the limits of damage
predictions. Microscopic‐
numerical part
Characterization and prediction
of interface delamination in
integrated microsystems
Multi‐scale modeling of thermo
shock: from microstructure to
failure
Forming the limits of damage
prediction
Strain path dependent material
models for forming and crash
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TU Eindhoven / Werktuigbouwkunde / Polymer technology
Expertises

Onderwijs

Onderzoek

Polymers

Applied elasticity in
engineering
Polymers: structure and
properties

Modeling of flow induced
crystallization of polymers
Multi‐Level Modeling of
Properties of Anisotropic Semi‐
Crystalline Polymers
Predicting Properties of Semi‐
Crystalline Polymers
Towards Structure‐Property
relations of Polymeric Foams
Flow of particle filled viscoelastic
fluids in complex geometries
Mechanical screening of cells in
micro‐fluidics
Structure development in semi‐
crystalline polymers BIM for
polymer blends
Mixing morphologies in twin
screw extruders
Spectral Analysis of Elongational
Polymer Processes

Mechanical screening

Foams

Fracture Mechanics

Fracture mechanics

Processing for properties

Plastic deformation
polymer
Predicting properties

Plastic deformation of micro‐
electromechanical systems
Dynamics of mixing

Extrusion

Polymer processing

Crystallization

Polymer mechanics

TU Eindhoven / Werktuigbouwkunde / Service supply chains for capital goods
Expertises

Onderwijs

Onderzoek

Material flows
Warehousing

Analyse van Goederenstromen
Modeling and analysis of
manufacturing systems
Service supply chain for capital
goods
Service engineering and
marketing

Benefits of lateral transshipments
Customer differentiation

Multi echelon
production systems
Maintenance of
Equipment
Spare parts inventory
management
Service Supply Chains
for Capital Goods
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Priority setting at repair facilities
Inventory optimization in
complete networks
Integrated control of spare part
inventories, tools and service
engineers
Design for service logistics

Rijksuniversiteit Groningen
-

Micromechanics
Materials science
Technology management
Polymer thin film and surface science
Surfaces and thin films
Top master nanoscience
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Rijksuniversiteit Groningen / Wiskunde & natuurwetenschappen / Micromechanics
Expertises
Onderzoek
Micromechanics of metallic fibers
Micromechanics of fracture and fractality
Dislocation from crack tips
Semi‐flexible biopolymers
Thermal stresses in thin films
Superplasticity

Micromechanics of metallic fibers
Thermal stresses in thin films
Fatique crack initiation
Micromechanics of fracture and fractility
Superplasticity
Nano‐ and micro indentiation

Adhesion of polymers
Fatique crack initiation
Nano‐ and micro indentation
Ferro Electricity

Dislocation from crack tips
Adhesion of polymers
Ferro Electricity
Semi‐flexible biopolymers

Rijksuniversiteit Groningen / Wiskunde & natuurwetenschappen / Materials science

98

Expertises

Onderzoek

Dislocation dynamics in metallic systems:
modeling and NMR
Interfaces between metals and ceramics
Interfaces in nanoceramics and technical
ceramics: LV‐HRSEM, X‐rays

Dislocation dynamics at high strain rates
Nuclear Magnetic Resonance
HRTEM (high‐resolution transmission
electron microscopy) and Local Probe
Microscopy
High‐power lasers
Densification of nano‐ceramics
Engineering ceramics and thermal stresses
Surface engineering with high power lasers
Mesoscopic materials science: Computer
modeling

Rijksuniversiteit Groningen/ Economie & Bedrijfskunde/ Technology Management
Expertises
Onderwijs
Onderzoek
Operations

Business & ICT

Technology Management
(bachelor and master)
Technische Bedrijfskunde
(bachelor and master)

Technology Management
(bachelor and master)
Technische Bedrijfskunde
(bachelor and master)

Condition based maintenance
(Ph.D. project)

Maintenance processes (Ph.D.
project)
Asset information standards in
the process industries (Ph.D.
project)

Rijksuniversiteit Groningen / Wiskunde & natuurwetenschappen / Polymer Thin Film and
Surface Science
Expertises
Onderzoek
Study of the behavior and properties of
polymers in thin films and at surfaces in
relation to their application in functional
materials, devices, coatings and adhesion in
general
Study of special polymerizations, new
polymers and polymerization mechanisms

Polymerization of vinylchloride in suspension

NMR of PVC
Orientation in monolayers
Surface‐Grafted Poly(L‐glutamates), Design,
Synthesis and Properties
Nano‐structured Polymer Foams
Waterborne Coatings
Biomedical polyurethanes and polyurethane
ureas
Surface grafted for
biomedical applications
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Rijksuniversiteit Groningen / Wiskunde & natuurwetenschappen / Polymer Thin Film and
Surface Science
Expertises
Onderzoek
Crystalline organic thin films

Functional molecules and molecular motors
on surfaces
Nanocomposites

Understanding the influence of the
molecular character on the solid‐state
properties of organic crystalline films
Exploitation of molecular motion
Design of new properties of nanocomposite
materials in which functional molecules
decorate the surfaces of one of the
constituents

Rijksuniversiteit Groningen / Wiskunde & natuurwetenschappen / Top Master
NanoScience
Onderwijs
Fundamental and functional properties
Characterisation of nanomaterials
Advanced polymer chemistry
Mircomechanics
Mesoscopic physics
Organometal chemistry
Opto‐electronic properties of polymers
Polymers at surfaces and interfaces
Surfaces and interfaces
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Erasmus Universiteit Rotterdam
-

Management science
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Erasmus Universiteit Rotterdam / Economische Wetenschappen /
Management science
Expertises
Onderwijs
Onderzoek
Transportation
Logistics
Supply chain
management
Health care logistics
Operations research
Preventive
maintenance
scheduling
Optimizing imperfect
coating maintenance
Maintenance
optimization
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Quantitative Methods for
Logistics
Stochastic Models and
Optimisation
Advanced Inventory Control
and Supply Chain
Management
Topics in OR and Logistics

Supply chain optimization and
planning
Reverse and service logistics
Transportation management

Intelligent systems for decision
support

International masters school
-

Asset management control

Nederlandse Defensie Academie
-

Faculteit militaire wetenschappen

Hogescholen
-

Hogeschool Zeeland – werktuigbouwkunde
Hogeschool Utrecht / Faculteit Natuur en Techniek
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International Masters School / Asset Management Control / MSc Course
Management science
Expertises
Onderwijs
Onderzoek
Organizational Learning Prof. Approach/Team‐building
/ Organizing
Teambuilding
Communication/
Organizational Learning
Professional Approach System Analysis
System Analysis
Logistics Support Analysis
Logistics Support
System Test & Evaluation
Analysis
System Test &
System Support / LCC
Evaluation
Budgeting
Asset Logistics
Management

Asset Logistics Management

Life Cycle Cost
Budgeting

Information Management

Dutch Offshore Wind Energy
Services
Hightech Eco Shipping
Offshore Energy
Aqua Farming
F35 Weapon System
Management for the RNLAF
A new perspective for asset
logistic management in the
Chilean Navy
Asset Management Control voor
Maritieme Assets, i.s.m. TUD,
KM/DMO
DBFM Contracts Secured by AMC
in the Infra sect

Nederlandse defensie academie / Faculteit militaire wetenschappen
Expertises

Onderwijs

Failure mechanisms
Logistics
Failure analysis
Networks
Asset management

Asset Management control
Inleiding faalmechanismen
Fouten en veiligheid
Oppervlaktebescherming
Performance engineering

Maintenance
management
Mechanics

Gebruiks‐ en conditiebewaking

Materials science

Alliances
Winning logistic networks
Asset management control
Intelligent logistic concepts
Dynamic behavior of propulsion
and electrical plants
Voortgezette faalmechanismen Aircraft Engineering

Storingsanalyse
Onderhoudsmanagement en –
technologie
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Onderzoek

Maintenance of military platform
systems
Influence of imperfections on
the collapse of cylindrical bodies
Shock wave theory

Hogeschool Zeeland/ Academie Techniek / Werktuigbouwkunde
Expertises

Onderwijs

Onderzoek

RAM analysis

Risk Reliability and
Maintenance Management
System Support Management

Measure and predict
supportability

Computerized
Maintenance
Management Systems
Reliability Centered
Maintenance
Supportability
Troubleshooting
Systems Engineering
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Hogeschool Utrecht / Faculteit Natuur en Techniek
Expertises

Onderwijs

Onderzoek

Maintenance and Asset
Management
Reliability Centered
Maintenance
Total Productive
Maintenance
Condition Based
Maintenance

Life Cycle Engineering

Wireless sensoring for corrosion
inspection
Continuous Carefree Railway
Maintenance, Bam
Asset Management for Utility
Networks, Logica CMG
Organization Improvement.
Process Design for off‐site
maintenance services

Risk Assessment &
Safety

Risk Assesment and Safety

Team Building

Condition Based Maintenance

Wireless Sensoring &
Monitoring

Research Methods and
Techniques

Risk Based Inspection

Personal Skills and Project
management

Business Management
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Business Management
Principles
Product Data Modeling
Maintenance and Asset
Management

Management, Inspection &
Maintenance,
Maintenance for Naval Ships
Asset & Maintenance
Management
Maintenance services in
industrial and building
installations
Life Cycle Analysis in Investment
Analysis
Surface Safety Valve
Implementation Safety Concept

B3 – internationaal maintenance gerelateerd onderwijs /
onderzoek
Deze bijlage betreft een overzicht van internationaal maintenance gerelateerd onderwijs en
onderzoek op universitair en het equivalent van HBO niveau. Het overzicht heeft net als het
overzicht zoals gepresenteerd in Bijlage 2 een indicatief karakter en is gebaseerd op desk
research.
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Maintenance gerelateerd onderwijs / onderzoek binnen Europa
-
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België, Katholieke universiteit Leuven
Noorwegen, University of Stavanger
UK, University of Birmingham
Zweden, Luleå University of technology
Zweden, KTH Royal institute of technology
Zweden, Växjö University

Universiteit:

Katholieke Universiteit Leuven

Land:

België

Stad:

Leuven

Studie/faculteit:

Werktuigkunde

Vakgroep/sectie:

Maintenance management

Onderwijs/onderzoek:

Onderwijs & Onderzoek

Vakken:

‐Aircraft MRO, Maintenance, Repair and Overhaul
‐Maintenance Management
‐Onderhoud van vliegtuigen
‐Project Management: Building Economics and Cost Control
‐Operational Management
‐Maintenance management
‐Dynamics of maintenance strategies
‐Service parts logistics
‐Maintenance outsourcing
‐Designing optimum maintenance concepts
‐Maintenance performance reporting, auditing, benchmarking
‐TQM and process improvement
http://www.mech.kuleuven.be/dept/research/
MaintenanceManagement/

Onderzoek:

Webadres:
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Universiteit:

University of Stavanger

Land:

Noorwegen

Stad:

Stavanger

Studie/faculteit:

Faculty of science and technology

Vakgroep/sectie:

Department of mechanical and structural engineering and
materials science
Onderwijs & Onderzoek

Onderwijs/onderzoek:
Vakken:

Onderzoek:

Webadres:
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‐Reliability and risk analysis
‐Reliability analysis
‐Operations and maintenance
‐Methods and techniques for asset optimization, and technology
management
‐Operations and maintenance, Condition monitoring
‐Performance measurement and management systems
‐Design for operation, maintenance and support services
‐Reliability analysis and risk based inspections
‐Industrial services and contracts
‐Human factors, technology and organizational issues
‐Information systems and work processes
‐Quality, change, and knowledge management
‐Lifecycle costs and profits
http://www.uis.no/article.php?articleID=14415&categoryID=5086

Universiteit:

University of Birmingham

Land:

UK

Stad:

Birmingham

Studie/faculteit:

Infrastructure Engineering and Management

Vakgroep/sectie:

Infrastructure engineering

Onderwijs/onderzoek:

Onderzoek

Vakken:

x

Onderzoek:

‐Construction project risk assessment at appraisal – the FRAP
approach
‐Development of a new service‐performance model to improve
understanding of businesses and environmental change with
time, taking account of maintenance, product quality and other
strategic requirements
‐Managing risks in construction projects
‐Risk Assessment based on Decision Making at the Construction
Planning Stage
‐Reliability prediction models for reliability assessment of ageing
bridges
http://www.iem.bham.ac.uk/infrastructure/index.htm

Webadres:

http://www.iem.bham.ac.uk/infrastructure/safety/index.htm
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Universiteit:

Luleå University of technology

Land:

Zweden

Stad:

Luleå

Studie/faculteit:
Vakgroep/sectie:
Onderwijs/onderzoek:

Department of Civil, mining and environmental engineering
Division of operation and maintenance engineering
Onderwijs & Onderzoek

Vakken:

‐Maintenance of digital archives
‐Operation and Maintenance
‐Operation and Maintenance ‐ Hydropower
‐Operation and Maintenance Engineering
‐Aviation Reliability and Maintenance Technology
‐Maintenance Engineering and management
‐Aircraft Engine Technology
‐Road and railway engineering
‐RRPS ‐ Reliability, Risk and Product Support
‐ME ‐ Maintenance Engineering
‐e‐M ‐ e‐Maintenance
‐MM ‐ Maintenance Management
http://www.ltu.se/shb/2.2048?l=en

Onderzoek:

Webadres:
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Universiteit:

KTH Royal institute of technology

Land:

Zweden

Stad:

Stockholm

Studie/faculteit:

Electrical engineering

Vakgroep/sectie:

Reliability Centered Asset Management

Onderwijs/onderzoek:

Onderwijs & Onderzoek

Vakken:

‐Maintenance Management in Power Systems
‐Mathematical optimization models for maintenance
management
‐Reliability assessment of electrical power system
‐Maintenance Management
‐Road Construction and Maintenance
‐Reliability centered asset management
‐Reliability modeling and design for complex systems
‐Development of optimization methods for maintenance
considering reliability and cost
‐Reliability‐ and cost centred maintenance methods application
for nuclear power plant and wind power
‐Risks in the electrical distribution systems with optimal
maintenance management
‐Optimal maintenance management for wind power systems
using condition monitoring systems
‐Life time modeling and management of transformers
‐Modeling of power equipment reliability with special reference
to the impact of maintenance
http://www.ee.kth.se/rcam/

Onderzoek:

Webadres:

http://www.kth.se/student/kurser/kurs/MG219V
http://researchprojects.kth.se/index.php/oe_8198/oe.html
http://www.comp.ee.kth.se/research/mm/mm.php
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Universiteit:

Växjö University

Land:

Zweden

Stad:

Växjö

Studie/faculteit:

x

Vakgroep/sectie:

Total Quality Maintenance (Terotechnology)

Onderwijs/onderzoek:

Onderwijs

Vakken:

Onderzoek:

‐Facilities planning and production management
‐Total quality management
‐reliability engineering and maintenance optimization
‐Maintenance management
x

Webadres:

http://druvek.vxu.se/utb/courses.lasso?ID=AM1060

Maintenance gerelateerd onderwijs / onderzoek buiten Europa
-

Australië, Monash University
Canada, University of Alberta
Colombia, EAFIT University
USA, Dehli state university of New York
USA, University of Tennessee
USA, University of Maryland
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Universiteit:

Monash University

Land:

Australië

Stad:

Victoria

Studie/faculteit:

Applied science and engineering

Vakgroep/sectie:
Onderwijs/onderzoek:

Maintenance Management and Reliability Engineering
Onderwijs & Onderzoek

Vakken:

‐Terotechnology and life cycle costs
‐Maintenance management
‐Quantitative techniques for asset management
‐Maintenance & Reliability Engineering Project
‐Basic quantitative skills for reliability engineering
‐Understanding reliability
‐Industrial techniques in maintenance management
‐Asset management techniques
‐Condition monitoring and fault diagnosis
‐Risk Engineering
‐Maintenance & Reliability Engineering Project
‐Advanced reliability
‐Reliability applications
‐Applications of condition monitoring, as related to business
results in optimizing maintenance, and with a particular
interest in performance analysis and its benefits in improving
energy efficiency
‐Industrial Automation. Robotics and
Mechatronics. Life cycle costs and maintenance engineering.
http://www.gippsland.monash.edu.au/science
/postgraduate/programs/coursework/

Onderzoek:

Webadres:

http://www.lib.monash.edu.au/subjects/
maintenance‐reliability‐engineering/websites.html
http://www.monash.edu.au/study/
coursefinder/course/1753/
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Universiteit:

University of Alberta

Land:

Canada

Stad:

Edmonton

Studie/faculteit:

Faculty of engineering

Vakgroep/sectie:

Reliability research lab

Onderwijs/onderzoek:

Onderzoek

Vakken:

x

Onderzoek:

‐Advanced Signal Integration System for Quantitative
Identification of Damage in Pipelines
‐Condition Based Maintenance Decision Making Using
Condition Monitoring
‐Fault Detection and Diagnosis Using Advanced Signal
Processing Techniques
‐Prediction of Equipment Remaining Life
‐Reliability Based System Design for Minimal Life Cycle Cost
‐Multi‐State System Reliability Modeling
‐Fault Detection of Low Speed Planetary Gearboxes
‐Condition Monitoring of Slurry Pumps for Wear Assessment
‐Condition Monitoring and Fault Diagnosis of Wind Turbines
‐Advancement and Application of Multi‐State Reliability
Theory
http://www.engineering.ualberta.ca/

Webadres:

http://www.mece.ualberta.ca/groups
/reliability/html/topics.html
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Universiteit:

EAFIT University

Land:

Colombia

Stad:

Medellin

Studie/faculteit:

Engineering school

Vakgroep/sectie:
Onderwijs/onderzoek:

Industrial maintenance (post graduate certificate)
Onderwijs

Vakken:

‐Documental Logistics for decision making
‐Information systems
‐Machine monitoring
‐Spare parts and inventory management
‐Corrective modifable actions
‐Preventive actions
‐Predictive actions
‐Fault analysis
‐Total productive maintenance
‐Reliability centred management
x

Onderzoek:
Webadres:
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http://www.eafit.edu.co/EafitCn/English/
AcademicPrograms/Postgraduate/
EngineeringSchool/IndustrialMaintenance/

Universiteit:

Dehli state university of New York

Land:

USA

Stad:

New York

Studie/faculteit:

x

Vakgroep/sectie:
Onderwijs/onderzoek:

Electrical Construction and Maintenance (certificate)
Onderwijs

Vakken:

‐Electrical Theory I
‐Electrical system design
‐Electrical Laboratory I
‐National electric code I
‐Mathematics by placement
‐National electric code II
‐Electrical theory II
‐Electrical system design II
‐Electrical laboratory II
x

Onderzoek:
Webadres:

http://www.delhi.edu/academics/certificates/
ecmt/
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Universiteit:

University of Tennessee

Land:

USA

Stad:

Knoxville

Studie/faculteit:

Maintenance & Reliability center

Vakgroep/sectie:

Maintenance & Reliability Engineering

Onderwijs/onderzoek:

Onderwijs & onderzoek

Vakken:

Onderzoek:

‐Introduction to Reliability Engineering
‐Introduction to Maintenance Engineering
‐Statistical Methods in Industrial Engineering
‐Managing Maintenance and Reliability
‐Mechanical Vibrations
‐Reliability Centered Maintenance
‐Advanced Monitoring & Diagnostic Techniques
‐Process System Reliability and Safety
‐Reliability Engineering
‐Advanced Monitoring and Diagnostic Techniques
‐Data Mining
niet bekend

Webadres:

http://www.rmc.utk.edu/

Universiteit:

University of Maryland

Land:

USA

Stad:

Baltimore

Studie/faculteit:

Reliability engineering

Vakgroep/sectie:

Department of mechanical engineering

Onderwijs/onderzoek:

Onderwijs & onderzoek

Vakken:

‐Fundamentals of Reliability Engineering
‐Special topics in reliability engineering
‐Reliability engineering
‐Reliability analysis
‐Mathematical techniques of reliability engineering
‐Special problems in reliability engineering
‐Risk assessment for engineers
‐Software reliability and integrity
‐Measuring, tracking, and predicting levels of reliability during
systems life cycle
‐Understanding why and how components, systems, and
processes fail
‐Improvement of reliability by removing failure causes
‐Determining potential undesirable consequences of systems
and processes
‐Identifying how potential undesirable consequences of
systems and processes happen
‐Human reliability analysis
‐Providing input to decision makers on optimal strategies to
reduce risk
http://www.enre.umd.edu/

Onderzoek:

Webadres:

http://www.sis.umd.edu/bin/soc?crs=ENRE&sec=&term
=200908&starthour=12&startmin=00&ampm=am&
level=All&center=0
http://www.enme.umd.edu/grad/grad‐courses.html
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