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Gevaar van slecht onderhoud
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l Doelstellingen afwegen op basis van prestaties, 
kosten en risico’s

l Inzicht in de gevolgen van het uitstellen van 
onderhoud

l Prioriteitstelling op basis van de doelstellingen

Waarom risicogestuurd onderhoud
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l Multidisciplinair prestatieonderhoudscontract (TTI, IA, Civiel, Groen)

l Doel RWS: Op orde krijgen van de informatievoorziening die nodig is om tot een risico gestuurde manier 

van beheer en onderhoud te komen

Tunnel Onderhoud Prestatiecontract (TOP)
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l Inzicht krijgen in het presteren en functioneren van tunnel(deel)systemen

l Leveren juiste besluitinformatie ten aanzien van risico’s in het areaal en de programmering

l Ontwikkelen en implementeren van een integraal risico gestuurd onderhoudsmodel over de diverse 
objecten heen

l Implementatie van de ISO55001 bij ENGIE

Doelstellingen ENGIE - RWS
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1. Veiligheid
2. Omgeving (hinder)
3. Beschikbaarheid (prioriteit)

4. Imago
5. Geld (gevolgschade op assets, materiaal en materieel)
6. Milieu (niet behandeld, vanwege de kleine impact), evt. opmerkingen toegevoegd.

— Opmerking: In het reguliere risicobeheersing proces en in de FMECA worden dezelfde uitgangpunten gebruikt. Dit is in 
lijn met de eisen uit de ISO55001 norm.

Bedrijfsdoelstellingen
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Analyse



l Opdracht: Risicogestuurd Onderhoudsplan Zeeburgertunnel

— Risicoanalyse: analyseer volgens de FMECA-methodiek wat de huidige risico’s zijn op basis van de beschikbare 

informatie (bestaand onderhoudsprogramma, onderhoudshistorie, tekeningen etc.) ten aanzien van de Zeeburgertunnel

— Onderhoudsconcept: bepaal op basis van die risico’s welke onderhoudsmaatregelen ondernomen moeten worden om 

deze risico’s tot een acceptabel niveau te reduceren.

— Clustering in werkpakketten: groepeer de te nemen maatregelen op basis van vooraf vastgestelde criteria in efficiënte 

werkpakketten/beurten.

Vraagstelling, MaxGrip
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l Decompositie o.b.v. SBS ENGIE

l SATO nrs: 12-tm 178

l NEN2767-4 t.b.v. FMECA model

Scope
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Toelichting Risicogestuurd Onderhoud
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Bedrijfsdoelstellingen matrix (Veiligheid)
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Management review
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Overzicht standtijden
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Highlights bedrijfsdoelstelling Veiligheid
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Highlights bedrijfsdoelstelling Prio (Beschikbaarheid)

18COB-congres 2018



Implementatie



Beurtenclustering (Vb. 1146 Detector RHD-Noord)
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Verwerking bijlage A3.2 en A3.3 en wettelijk in Optimizer+
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Storingsanalyse, als besproken in FMECA sessies.

COB-congres 2018 22



Simulatie over 25 jaar vanaf nu, Prio 1, enkelvoudig systeem.
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Uitgangpunten:
-Bouwjaar 1992
-Generiek systeem, geen lineaire verbanden
-Gemiddelde mttr over 25 simulaties(Monte 
Carlo)
-Alleen correctief onderhoud



Samenvatting
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Discussie



Vraag:
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Welke vragen hebben jullie?
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