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 Introductie

 Doel van de presentatie

 Op welke facetten gaat het mis?

 Wat moet er gebeuren?

INHOUD

2



 Ton van Gageldonk

 ENGIE Infra & Mobility

INTRODUCTIE
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 Aangeven dat het contracteringsmechanisme zodanig is georganiseerd 

dat de aansluiting tussen realisatie en onderhoud niet anders dan mis kan gaan.

 Wat gaat er dan mis?

— Geen optimaal onderhoud, lagere betrouwbaarheid, hogere onderhoudskosten, soms herstelkosten

— Uitloop van oplevering, of op zijn minst dreiging

— Extra managementinspanning aan beide kanten

— Geen aansluiting bij de Life Cycle, met mogelijke effect op circulariteit als duurzaamheidscriterium

DOEL VAN DE PRESENTATIE
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 Omdat de werkelijkheid anders is dan hij lijkt

 Omdat wij helaas sterk gestandaardiseerd zijn

 Vooral omdat er geen oog is voor ‘de antropologische differentie’

WAAROM GAAT HET MIS?
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(Dit is niet de sheet die werkelijk getoond is, maar een samenvatting)

 FMECA van de RAMS-studie, sluit niet aan bij de FMECA voor onderhoud

 Decomposiite:

— Engineering heeft een PBS

— Onderhoud heeft de NEN2767

 Met opsplitsen in werkpakketten staat er 1 maintenance engineers tegen een grote groep engineers

DE WERKELIJKHEID IS ANDERS DAN HIJ TOESCHIJNT
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(Dit is niet de sheet die werkelijk getoond is, maar een samenvatting)

 Inkoop is gestandaardiseerd op het project, terwijl de onderhoudsuitvraag maatwerk vraagt.

WIJ ZIJN GESTANDAARDISEERD
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DE ANTROPLOGISCHE DIFFERENTIE (1)
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STURINGSMECHANISMEN

NIEUWBOUW-MAN (m/v) ONDERHOUDS-MAN (m/v)

Denkt in lineaire processen Denkt in feedbackloops

Stuurt op macht Stuurt op zelfstandigheid

Veel geld is veel macht Weinig geld is weinig macht

Efficiency is leidend Effectiviteit is leidend

Lost problemen op Voorkomt problemen

Aan de muur hangt de weekplanning Aan de muur hangt de jaarplanning

Na mij de zondvloed Ik zie de zondvloed



 … de antropologische differentie ….(?)

 … ik wil het onderhoud organiseren …. (?)

 Wij horen elkaar aan maar we verstaan elkaar niet: taal wordt ontvangen als geluid dat met demping 
weerkaatst tussen hersencellen.

 Onderhoud, een bijzondere vorm van nieuwbouw?

DE ANTROPOLOGISCHE DIFFERENTIE (2)
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 Geef in de VS aanknopingspunten om de onderhoudsmanager macht te geven tijdens de ontwerpfase.

 Bijvoorbeeld:

— ‘Het DO wordt pas geaccepteerd na een uitgewerkt onderhoudsplan dat voldoet aan de volgende eisen: …’

— ‘Tijdens de PSU presenteert u het onderhoudsplan.’

— ‘Bij elke VGR zit een motivatie van de onderhoudsmanager voor de ontwerpkeuzes’. 

— Etcetera …

OPLOSSINGSRICHTINGEN
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 Er lijkt een praktisch probleem, wat feitelijk ingebed is in het contract.

 De cultuurverschillen (nieuwbouw versus onderhoud) sluiten dialoog uit

 Er is slechts 1 oplossing: Macht bij de onderhoudsmanager.

SAMENVATTING
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