Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door:

Verbeterproject beheer Persleidingen HHNK
van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Beheer van
de persleidingen

in het beheersgebied boven het Noordzeekanaal in Noord-

Voor het beheer van de persleidin-

Holland. De afvalwaterzuiveringsinstallaties verwerken jaarlijks

gen paste HHNK met name correc-

vele miljoenen m3 afvalwater. De afdeling Waterketen heeft 21

tief onderhoud toe. Echter in 2009 is

rwzi’s en een areaal van 550 km rioleringsleidingen. In 2009

de behoefte ontstaan om meer voor-

is in samenwerking met CMS Asset Management een project

spellend bezig te kunnen zijn. HHNK

‘Risicodenken’ opgestart dat zich onder andere specifiek richt

wilde graag inzicht krijgen in wat de

op een verbeterd beheer van de persleidingen.

toekomstige verwachtingen waren

De zorg voor een goede waterkwaliteit is één van de kerntaken

t.a.v. de leidingen en welke risico’s

Pilotproject Risicodenken op persleidingen Met een projectgroep waaraan

men liep. Om antwoord te krijgen

diverse mensen van HHNK en CMS hebben deelgenomen, is men in september 2009

op deze vragen is er gezocht naar

gestart met het verbeterproject ‘beheer persleidingen’. Men heeft ervoor gekozen om

een pragmatisch model en een partij

de pilot te focussen op het ‘Afvoersysteem Wervershoof’. Het projectdoel is het inzichtelijk

die HHNK kon ondersteunen op dit

maken welke risico’s het systeem kent en beheersmaatregelen voorstellen om de risico´s

vlak. CMS Asset Management heeft

te beheersen op een acceptabel niveau.

deze uitdaging aangenomen.

Als eerste is gekeken naar de configuratiebeschrijving van de installatie. Op basis van deze configuratie
is vervolgens de applicatie POP












slag gegaan met het uitvoeren van
een risicoanalyse. Hierbij is ook de
conditie en het faalgedrag van de leidingen gezamenlijk bepaald, waarbij
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gegevens (storingen) en de ervaringen
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uit het veld (zie figuur hiernaast).



 

(Performance Optimization Program)

gebruik gemaakt is van de historische
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Terugkijken

Terugkijkend op

Door preventieve onderhoudstaken te definiëren kan het risiconiveau worden verminderd,

het project zegt Fons Geijsen van

echter dan moet de preventieve actie wel haalbaar zijn en de moeite waard (economisch

HHNK (Hoofd Cluster Geesteram-

verantwoord). Indien er geen passende preventieve taak gevonden kan worden dan

bacht Beheer Waterketen): ‘Bij het

moet men zoeken naar passende terugval acties, want een storing valt niet te plannen,
maar de omstandigheden rond een storing wel. Dit bleek bij de persleidingen het
geval te zijn, vandaar dat er vervolgens gekeken is naar mogelijke beheerscenario’s. Middels het
bepalen van enkele scenario’s is gekeken hoe het risico te reduceren is. Hierbij is er gezocht
naar een balans tussen de risico’s en de kosten.

Resultaat Door het ‘Risicodenken’ toe te passen op persleidingen is HHNK
gekomen tot het aangaan van een ‘Waakvlam’-contract samen met een aannemer.
Deze heeft zich verplicht om binnen 2 uur met het juiste materieel ter plaatse van de
opstellen van de risicomatrices is er

calamiteit te kunnen zijn. Daarnaast is er een samenwerkingsverbond afgesloten met een

samengewerkt met de werktuigbou-

drinkwaterbedrijf uit de regio ten aanzien van het voorraadbeheer van kritische onderdelen.

wers, elektrotechnici, ecologen en

Nu kunnen de onderdelen binnen 2 uur worden geleverd vanuit een centraal depot dat

hydrologen. Het heeft ertoe geleid

beheerd wordt door het drinkwaterbedrijf.

dat nu niet alleen gekeken wordt

Robert van Grunsven (consultant CMS Asset Management) die nauw betrokken

naar hoe de leiding weer zo snel

was bij dit project, zegt over het project: ‘Dit is een echt asset management project.

mogelijk normaal kan functioneren,

De oplossingen zijn gezocht op systeemniveau. Het gedrag van het afvoersysteem is

maar ook hoe we zo snel mogelijk

scherp in kaart gebracht en er is breed gekeken naar problemen en oplossingen.

de schade aan de flora en fauna kun-

De kennis, ervaring, maar ook de creativiteit van de betrokkenen speelde een belangrijke rol.

nen beperken‘.

De wens van HHNK was om het pragmatisch te houden. Dat is bijzonder goed gelukt.’

Ondersteuning
Moonen
Shipyards
Sinds 1981 is Moonen Shipyards één van de belangrijkste werven geworden op het gebied van het ontwerpen en bouwen
van ‘pocket-size’ superjachten tussen de 20 en 45 meter en refits tot 50 meter. Deze jachten worden klantspecifiek
gebouwd. Dit vraagt bij elk project om veel overleg en engineering.
Binnen de afdeling engineering is de be-

onderling. Door de opbouw van de ont-

voor is, is de applicatie AutoCad P&ID.

hoefte ontstaan om de ‘workflow’ te

werpschetsen te standaardiseren en de

CMS Asset Management levert applicatie-

optimaliseren. Dit optimaliseren is vooral

componentinformatie te koppelen aan de

kennis en ondersteunt bij het overzetten

gericht op het verbeteren van de com-

tekening, wordt de ‘workflow’-optimalisatie

van tekeningen en componentinformatie

municatie tussen de engineeringpartijen

gerealiseerd. De applicatie die hier geschikt

in AutoCad P&ID.

CMS Asset Management een nieuwe kijk
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn

werkers. Dat is het resultaat waar wij voor gaan binnen Asset

met het ondersteunen van beheer en onderhoud

Management. Met onze nieuwe huisstijl willen wij dat onder-

vraagstukken heeft CMS zich aangepast.

strepen. Kijk op onze nieuwe website en ervaar de nieuwe kijk.
Ga naar www.cmsassetmanagement.nl.

Zo zijn onze producten nu afgestemd op de
Asset Management deelgebieden: Advies en
Beleid, Life Cycle Management en Informatie
management. Wij geloven echter dat een
asset cruciaal is binnen Asset Management
en dat is de mens. De mensen moeten het
uiteindelijk doen. Beleid is pas goed als het
is opgenomen in het gedrag van uw mede-

DE MENS
ACHTER CMS

COLOFON
REDACTIE

VORMGEVING

Van jongs af aan heb ik altijd al

CMS Asset Management

de Code

een sterke interesse voor tech-

073-648 05 63

‘s-Hertogenbosch

niek gehad. Dit begint gewoon

www.assetmanagement.nl

www.decode.nl

al met om je heen kijken en
afvragen hoe dingen gemaakt
worden of werken. Niet geheel ontoevallig ben
ik net zoals mijn vader en zijn vader en later ook

Profileren van de afdeling

een van mijn broers werktuigbouwkunde gaan

Hoofd technische dienst van Dycore Systeem-

studeren. Als kersverse afgestudeerde aan de TU

vloeren B.V. in Breda, de heer J. de Laat (geen

Eindhoven probeerde ik als autoliefhebber in de

familie van Luc) heeft aan het einde van

Bij deze wil ik iedereen bedanken die actief heeft bijgedragen aan onze successen van 2009 :

automotive sector te komen. Geheel onverwacht

2009 even teruggekeken en de successen

2 De Caterpillar laadschop is vervroegd opgeruimd voor een andere, die meer geschikt is voor het werk hier :
Volvo : welcome back !

ben ik bij MediaMotion Disk (EMI) in Uden terecht

opgeschreven van dat jaar. Hij was door de

gekomen. Een produktiebedrijf van CD’s en DVD’s

presentatie ‘Profileren van je afdeling’

met een zeer uitgebreid machinepark. In eerste in-

tijdens de laatste CMS klantendag geïn-

stantie als monteur in een TD om sleutelervaring

spireerd geraakt. En heeft de pen ter hand

op te doen, vervolgens al snel als proces equip-

genomen om de successen van zijn afdeling

ment engineer. Waar ik eerst correctief storingen

aan de buitenwereld kenbaar te maken. Dat

moest verhelpen aan het machinepark, moest ik

is een mooi staaltje profileren van je afdeling

nu proberen te voorkomen dat machines uitvielen

in de praktijk. Een voorbeeld voor velen.

T.D.
INFO T.D. : Terugblik op 2009 :

10 - successen

1 De kantine en was- en kleedruimte is opgeleverd
Na een strijd van ca. 15 jaar voor de financiën , is dit nu eindelijk gelukt.

3 De tafel-inolie machine werkt praktisch automatisch.
Wie had dat gedacht na zo’n lange tijd.. ?
4 De stortmachine heeft nu één wormklep, waardoor er veel minder onderhoud nodig is aan de machine.
En dus ook minder storingen - das lekker…… 
5 Door de ingebruikname van een extra buigmachine maken we nu alle bovenwapening zelf .
Dus minder kosten & meer verdienen !!
6 De elektrische pallet truck hebben we mogen aanschaffen om het rondrijden van rollen te voorkomen.
Weldra dus nog veiliger werken in minder tijd.
7 Kopschotten automatisch klemmen bij de stort/trilpositie :
Zeer binnenkort geen handklemmen meer kopen, aanpassen en plaatsen, maar volledig automatisch !!
8 Het storingspercentage is weer verder gedaald tot onder de 1,5 %
Per week minder dan 70 minuten ; wel eerlijk zijn ; met ‘hulp’ van de lagere produktie
& met hulp van steeds beter 1e lijns onderhoud door onze produktie ! thnx
9 Het onderhoudsbudget is niet overschreden
Sterker nog : we houden ca. 150.000,- over op een bedrag van 650.000,10 De laagste inzet aan TD uren (in – en extern) sinds de Carrousel fabriek in 1995
en daarnaast nog een flink aantal niet genoemde zaken die zeker ook positief hebben bijgedragen .

tot slot de belangrijkste doelstellingen voor 2010 :
- Minstens behoud van laag storingspercentage
- Invoeren van de 11 CRH-veiligheids grondregels

en proberen de output van het machinepark te
verhogen. Tegen de tijd dat we serieus begonnen

Alvast een fijne kerst en jaarwisseling ; december 2009
Groet, Jos, namens de gehele T.D.

Dycore ontwikkelt, produceert, levert en monteert geprefabriceerde betonnen systeemvloeren voor
de utiliteits- en woningbouw: begane grondvloeren, verdiepingsvloeren en dakvloeren. CMS Asset
Management heeft in het verleden een organisatie analyse uitgevoerd binnen Dycore B.V.

waren een degelijk Onderhoudbeheerssysteem op
te zetten, viel helaas het doek voor het bedrijf.

Toch heb ik in een korte tijd kunnen ervaren hoe

MOUNTAINBIKE CLINIC

krachtig een OBS-systeem kan zijn, mits datgene

Op zaterdag 29 mei, van 10:00 tot 15:00 uur, organiseren wij voor het tweede

wat je in je systeem hebt staan ook overeenkomt

jaar een Mountainbike clinic in het Veluwe massief. We hebben gemerkt dat

met de werkelijkheid (en blijft).

veel van onze klanten de mountainbike-sport bedrijven of hier interesse in

Al doende vond ik het ‘onderhouden van’ de tech-

hebben. En laat dit nou ook net de hobby zijn van Luc de Laat (directeur

niek en alles wat daar bij komt kijken ook interes-

CMS Asset Management).

sant worden. Niet vreemd dat ik bij CMS terecht
ben gekomen. Hier kan ik mijn kennis op gebied

Dit jaar kunnen zowel beginners als gevor-

bike dan kunt u zich aanmelden bij Nanske

van Maintenance flink aanscherpen en bij verschil-

derden zich inschrijven om mee te doen.

Schönberger via:

nschonberger@cmsam.nl

lende klanten toepassen. Omdat ik net zoals u ook
aan de andere kant van de tafel heb gezeten, rea-

Wanneer u interesse heeft om eens kennis

U wordt dan via de mail verder op de

liseer ik me goed wat u als klant van mij verwacht.

te maken met mountainbiken of uw vaar-

hoogte gehouden van de exacte tijd,

Ik denk dat mijn ervaring in omgang met zowel de

digheden te verbeteren op de mountain-

locatie en benodigdheden.

machine-operator als de TD-er alsook de manager
mij hier sterk in kan helpen!

Joris Bouma
Maintenance engineer

