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Voorbeeld “Pompsysteem”

• Werktuigkundige…
• Regeling waterniveau 

polder
(Werkspoor diesel poldergemaal 
Spaarnewoude)

• Real-time informatie
(Waterhoogte, temperatuur, 
drukken en piepende geluiden)

Arbeidsintensief…



Ontwikkelingen in systemen

Twee Bugatti’s
• Ambachtelijk bestuurder � Coureur
• Vervoer � Autosport
• Onderhoudsintensief � Zelfsmerend, Zelfstellend

Autocalibrerend
• Ongeregeld � Volledig geregeld en bewaakt



Internet Of Things

• Maximale vrijheid in verbindingen
• Intelligente componenten
• Internet of Intranet, Draadloos of Bedraad?

• Beveiliging?
• Latency?
• Kosten?



(Long Range internet)

• Verbindt systeem 
componenten

• Low energy
• Range 14km
• Welke componenten lenen 

zich voor LoRa?

• Veiligheid?
• Latency
• Storing

Hoos m’n Bootje 



Monitoring systemen - Beheer & Onderhoud



De dagelijkse praktijk…



O&B is soms een eenvoudige puzzel



Of een puzzel voor gevorderden…



Of een puzzel voor gevorderden…



Beheer & Onderhoud



Procesbeheersing

Complexiteit

is de mate waarin de verschillende 
systeemfuncties, 
groot in aantal 

en 
afhankelijk van elkaar zijn



Complexiteit wie raakt dat het meest…?

Onderhoud 

en Beheer



Een praktijksituatie 2003

• 60 FTE in B&O proces
• 250.000 beheerde elementen in 4.000 Objecten
• Actualiteit niet op orde
• Introductie NEN2767
• Veel Excel waarheden
• Geen grip op de processen
• Hoge werkdruk zonder kans 

op verbetering



Taken…

MetenMeten

RegistrerenRegistreren

Communiceren

Tijds-
bewaking

Tijds-
bewaking

Uitvoeren

PlannenPlannen

Onthouden



Complexiteit

Ton Sijbrands, blindsimultaan



Objectief waarnemen

• Nemen wij hetzelfde waar? (de mens als sensor)
• Kleuren
• Gebeurtenissen
• Temperatuur
• Schadebeelden
• Risico’s (FMECA)

• Degradatie processen
• Terminologie en normen

• SMART



Afspraken / Planning

Koken

Tijdsaspecten, ter illustratie

10 -3 10 -2 10 -1 1 10 10 2 10 3 10 4 10 5

Menselijk gehoor

Fijne Motoriek

seconde 

10 6 10 7

dag week maanduur

Concentratie

O&B

10s 2u

4u20s

16,6 KHz 

Hiromi Uehara, Jazz



Communicatie

• Taal (natuurlijke taal, normen, jargon)
• Betrouwbaarheid informatie
• Snelheid informatie-overdracht
• Bewaking



Prestatie van Systemen

Techniek blijft redelijk constant presteren
De MENS heeft daar af en toe wat moeite mee



Informatiesystemen
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Tijd-as?



Regelsysteem



Systemen van Systemen

Onderhoud en Beheer 
systeem

Monitoring Systeem



Bijzondere systemen…

Falen bij aanspraak
• Hoe kom je er achter?

• Betuweroute periodieke kleppentest Sprinkler
• Handinspecties vluchtdeuren
• Sensoren branddetectie

• Automatische test
• Handmatige test met beperkte geldigheidsduur



Tips om de puzzel op te lossen

• Minder detail
• Gebruikers baat laten hebben bij goede data
• Onderhoud en registratie door dezelfde partij
• Verbeter systeemcompetenties

• Eén waarheid en Data-eigendom
• Rol gebaseerde processen met bewaking
• Kwaliteitsbewaking data-invoer
• Traceerbaarheid

• Web technologie
• Maak gebruik van Normen



En als dat is gelukt…

• Zijn informatiesystemen zelfsmerend
• Kan je minimaal 10% op de kosten voor B&O 

besparen
• Neemt de kwaliteit van het O&B proces toe
• Wordt de beschikbaarheid van Assets verhoogd
• Neemt de werkdruk af

Bovenstaande besparing is een voorzichtige schatting!



Hoezo complexiteit?

Onderhoud 

en Beheer



Vragen…




