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BLOKONDERHOUD <

Met blokonderhoud
vinden technici hun werk

een stuk leuker

Waterbedrijven en waterschappen hebben vaak een groot portfolio aan assets.
De onderhoudsorganisaties van deze organisaties staan bovendien aan de lat voor
uitdagingen zoals vergrijzing van technisch personeel, grotere druk op de assets
door klimaatverandering en digitalisering. Bovendien komt de ‘next generation’
technicus eraan; dit zijn Millennials die behoefte hebben aan uitdaging,
afwisseling en continue ontwikkeling. Om Asset Management aantrekkelijk te
maken voor deze jonge technici en de andere uitdagingen het hoofd te bieden,
ontwikkelde MaxGrip samen met een groot waterbedrijf Blokonderhoud.
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‘Bij blokonderhoud
wordt samengewerkt in
multidisciplinaire teams’
omtrent conditie gestuurd onderhoud op basis van data. Ze uniformeren het onderhoudsproces en werken toe naar digitalisering met
de implementatie van een nieuw EAM-systeem”.

> Rust in de organisatie. Met blokonderhoud werd een nieuwe
manier van werken ontwikkeld die moet zorgen voor slimmer en
efficiënter functioneren en moet voldoen aan de behoeften van de
watertechnicus van de toekomst. De organisatie ziet dat er meer
onderhoudswerk moet worden uitgevoerd, maar verwacht een hoog
uitstroompercentage vanwege vergrijzing. Deze feiten noopt het
waterbedrijf om maatregelen te nemen zoals het ontwikkelen van
manieren om de werkorderstroom efficiënter aanpakken. De Witt
legt uit hoe blokonderhoud dit opvangt; “Bij blokonderhoud wordt
samengewerkt in multidisciplinaire teams die flexibel over de locaties heen werken. Door vaste blokken in te plannen, wordt meer
aandacht besteed aan preventief onderhoud. Daarbij worden ook
storingen beter geprioriteerd. Als het kan wachten, dan wordt de
storing pas verholpen ‘in het blok’ door het onderhoudsteam. Blokonderhoud zorgt daardoor voor meer structuur en rust in de onderhoudsorganisatie”.
> Leuker werken. Misschien wel het belangrijkste aspect voor

Blokonderhoud is feitelijk een serie mini-turnarounds die op vaste
momenten wordt gepland. Een afgebakend deel van een rioolwaterzuivering of een complete sluis wordt in een blok van twee weken
onder handen genomen. Het idee voor blokonderhoud ontstond
twee jaar geleden. Erwin de Witt is namens MaxGrip de projectleider. “De aanpak van blokonderhoud ontstond uit een gezamenlijke
brainstormsessie over hoe we de onderhoudsorganisatie van de waterleverancier konden vernieuwen en toekomstbestendig te maken.
Blokonderhoud maakt onderdeel uit van een brede vernieuwingsslag

het team is dat blokonderhoud het werk vooral aantrekkelijker
maakt. Door de samenwerking in teams met medewerkers vanuit
onderhoud, operatie, productie en projecten wordt kennisoverdracht
beter gefaciliteerd. Daarnaast vervult het team een vliegende keep
functie. Die manier van werken voldoet aan de behoefte van jonge
technici om uitdaging en afwisseling te hebben. “In de kern verschillen de assets van drinkwater- en rioolwaterinstallaties niet veel.
Het is dus prima mogelijk om technici flexibel in te zetten over de
locaties en de verschillende soorten installaties. Het zorgt van een
verbreding en verdieping van de kennis en kunde van de technici.
We merken dat mensen hun werk een stuk leuker vinden”, voegt De
Witt toe. Toch is evident dat je met deze werkwijze mensen uit hun
comfortzone haalt. Voor jonge technici geeft dat een enorme boost,
maar hoe zit dat met de expert die al veertig jaar zijn werk op een
bepaalde manier uitvoert en nu moet veranderen? “Idealiter kijkt
iedereen vooruit en vindt aansluiting bij de jongere generatie die gemakkelijk uit de voeten kan met data-gedreven onderhoud en flexibiliteit en ontwikkelmogelijkheden waardeert. Dat gezegd hebbende,
het is geen doel op zich om alles om te gooien. Blokonderhoud is
een proces waar je als organisatie in moet groeien. Als consultancy
bouwen we mee aan een toekomstbestendige onderhoudsorganisatie en hebben we begrip voor het feit dat niet iedereen zich meteen
>
comfortabel voelt bij zo’n andere werkmethode”.
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> Groeien in flexibiliteit. Het waterbedrijf voert de vernieuwing
geleidelijk in. Inmiddels is de afvalwatertak over en is drinkwater de
focus van dit jaar. Nu bevinden ze zich in een tussenfase van groei
en gewenning. Marcel Nagelhout, senior consultant MaxGrip; “Onderhoud volledig in blok uitvoeren vergt secure planning. Dat is nog
wel eens lastig. Bovendien, op de eigen locatie kan een technicus
de senior zijn terwijl dat op een andere locatie niet zo is. Sommige
collega’s vinden dat niet fijn. In deze tussenfase zoeken we naar
pragmatische oplossingen. Zo kan die senior wat vaker op zijn plek
blijven zitten en als storingsmanager en mentor fungeren, terwijl de
junioren dan wel flexibel worden ingezet. Nieuwere medewerkers
leren op die manier veel van de experts”. MaxGrip ontwikkelde niet
alleen deze vorm van onderhoud samen met het waterbedrijf, maar
helpt ook bij de implementatie. Nagelhout; “We bieden een flexibele
schil. Op sleutelrollen waar de klant de mensen of competenties
nog niet heeft, zetten we tijdelijk een van onze eigen collega’s naast
hun mensen. Zo kunnen ze snel groeien in kennis en expertise. Met
een implementatieplan bewaken we de rode draad. Het plan zet een
stip op de horizon en bevat concrete doelen. Wat moet een blokleider bijvoorbeeld kunnen? Wat houdt het werk in? Welke training
en coaching is daarvoor nodig? Dat zijn belangrijke vragen om te
beantwoorden en in de praktijk door te voeren”.
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> Helikopterview. Ondanks dat blokonderhoud nog volledig
moet worden geïmplementeerd, levert het nu al resultaten op. Preventief onderhoud heeft meer gewicht gekregen omdat het belang
ervan en het succes met deze manier van werken worden benadrukt.
“Met blokonderhoud halen we een hoger first time right percentage
en staan de assets minder stil. Voorheen had het waterbedrijf aan
het einde van het jaar vaak een backlog van 10-15% preventief onderhoud dat nog in de wachtrij stond om uit te worden gevoerd.
Inmiddels is dat nihil. Eind 2021 moeten alle assets van afvalwater,
drinkwater en de gemalen in blokonderhoud staan bij de organisatie. En maakt blokonderhoud het werk van de consultant ook leuker?
De Witt; “Het is heel gaaf om zo’n transformatieproject te mogen
leiden bij een groot waterbedrijf. De ruimte die ik krijg bij mijn werkgever en de drive en ambitie van de klant maken het een superleuk
project. Je kunt echt het verschil maken. Asset Management heeft
dankzij het verbindende karakter en de toekomstbestendigheid van
blokonderhoud een grotere rol gekregen. In het begin waren medewerkers van het waterbedrijf niet zo onder de indruk, maar nu
begrijpt iedereen wel dat het meer is dan een leuk dingetje”. <

