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Enkele kengetallen brouwerij ‘s-Hertogenbosch 

Verpakken ≈ 67.000 I/O waarvan 2% analoog 
 
 
 
 
 
Brouwen  ≈ 63.000 I/O waarvan 15% analoog 
 ≈ 7.500 AI,   
 ≈ 1.900 AO 
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Het reactieve tijdperk 

Eigen E&I afdeling (toenemende vergrijzing) 
Continu bezig met reparaties en procesverstoringen 
Geen geborgd onderhoudsplan. 
Kalibraties op basis van afwijkingen in het proces 



Van reactief naar proactief 

Beheerst (kosten en kwaliteit) en  
geborgd (data registratie) proces 
Vanuit TPM met Continuous Improvement (data analyse, 
failures, repairs, breakdowns) 



Waarom zoeken naar een partner? 

Afbreukrisico procesmeetapparatuur is hoog 
Vergrijzing en ontgroening 
• Kennis en aantal specialisten neemt af 
• Uitvoerende capaciteit niet meer aanwezig 
Strategisch besluit:  
• Onderhoud procesinstrumentatie is géén “core-business”. 
• Installatie beschikbaarheid en productkwaliteit is echter 

wel “core-business 

 
 
 

 
Drivers moeten procesintegriteit en  

installatiebeschikbaarheid zijn en niet het uitvoeringsproces zelf ! 



Fasering contract 

2005 – 2009    Proactief 
  

• In stand houden en terugdringen vaste lasten 
• Kennis opdoen van proces en instrumentatie 
• Opzet CMMS (Computerized Maintenance Management Software) 

 
2010 – heden    Predictief  

 
• Analyseren en optimaliseren 
• Installatieschikbaarheid (reliability) 
• Terugdringen variabele kosten 



Doel en scope van het contract 

Beheer van meetinstrumenten op zodanige wijze, dat productintegriteit en 
installatiebeschikbaarheid maximaal worden gewaarborgd tegen minimale 
kosten. 
Het aantoonbaar continu verbeteren van installatie beschikbaarheid, 
uitvoeringsproces en resultaten. 

 Uitvoeren van alle planmatige activiteiten aan in-line  

en off-line procesmeetinstrumenten. 

 Assisteren van eerstelijns storingsdienst waar nodig. 

 Reparatie en reparatie afhandeling van defecte componenten 

 Opzetten en beheren van een onderhoudsbeheersysteem 

geënt op meetinstrumentatie 

 Reductie beheerkosten, voorraad spares in consignment 

stock 

 Verbetering van alle relevante werkprocessen 

 



Doel en scope van het contract (KPI’s) 

1. Installatie prestatie – kwaliteit  
(effectiviteit technisch systeem) 
 
a) % binnen “control range”  
b) % gekalibreerd ten opzichte van gepland  
c) Aantal defect (productie verstoring) voor einde levensduur  

 
2. Kostprijs –en frequentieverbeteringen  

(efficiency technisch systeem) 
 
a) Kostprijzen van geleverde diensten;  

Vaste, variabele en totale en deelbudgetten. 
b) Frequentie van preventief onderhoud 

(minder productieverstoringen) 



2015… Learnings 

Wat gaat er goed met het proces: 
 

Relatie op basis van vertrouwen en samenwerking  
Integrale verantwoordelijkheid opdrachtnemer voor dienst en proces 
Reductie vaste -en variabele onderhoudskosten (30%) 
% binnen “control range” gestegen van 60% naar > 90% 
Toename installatiebeschikbaarheid 
Verlaging administratiekosten 
Vereenvoudigd voorraadbeheer 



2015... Predictief 2.0 

Aanleiding: 
Verdergaande verlaging voor de vaste -en variabele kosten 
Verdergaande verhoging van de installatiebeschikbaarheid 
Kortom introductie van PM -en AM stap 5 
 
 
 
 
 

 
Waarom naar geautomatiseerd predictief onderhoud? 

Stagnatie van verbeterproces 
Laatste kostenreductie middels rationalisatie van inspecties voor kritische 
meet instrumenten. 
 
 



2020 Wat hebben we nodig? 

Onderhoudskosten verlagen (manuren) 
• Meetinstrumenten geven zelf onderhouds trigger (geen onnodige 

inspecties) 
• Automatische kalibratie (momenteel handmatig) 

 
Installatiebeschikbaarheid verhogen (OEE) 
• Reduceren MTTR (eenvoudige hardware vervanging en automatisch 

software en/of parameters laden) 
• Degradatieproces van meetinstrumenten automatisch registreren om 

defecten te kunnen voorspellen.  
 

 
 



2020 and beyond … 

Huidige situatie: 
Grote installed base (conventionele aansluiting) 

 
Intelligentie verhoging tegen zo laag mogelijke kosten. 

Wie durft deze uitdaging met ons aan? 



Dank u voor uw aandacht! 


