
RESULTANTS in  MAINTENANCE

Dashboard brengt data tot leven

Goed registreren. Waterschap Rijn en IJssel werkt doorlopend aan het beheer van haar 

assets. Daar hoort ook een goed lopende storingsregistratie bij. Want met een goede 

registratie, kunnen storingen sneller worden verholpen én voorkomen. Met een betere 

beschikbaarheid van de asset als resultaat. Het goed registreren van de storingen alleen, 

is natuurlijk niet voldoende. Het gaat om de juiste informatie uit de registratie. Zodat de 

storingen kunnen worden geanalyseerd en kan worden bepaald of er op een efficiënte 

en betrouwbare wijze maatregelen zijn genomen tegen de storingen. Daarvoor biedt 

CMS een op maat gesneden ICT-oplossing in de vorm van een storingsdashboard. 

De juiste informatie. De meeste onderhoudsbeheerssystemen leveren te algemene 

of niet de gewenste informatie. CMS kan als Cognos- en informatiespecialist wél de 

informatie leveren en de registratie verbeteren. Deze informatie wordt toegankelijk 

gemaakt via overzichtelijke rapportages in een op maat gemaakt dashboard. Met deze 

informatie krijgt het waterschap onder andere inzicht in welke assets vaak storen, 

welke risico’s er zijn en hoeveel uren stilstand plaatsvindt in de hoofdprocessen 

als slibverwerking, transport en zuiveren van afvalwater. Zo kan bijvoorbeeld 

de maintenance engineer de storingen analyseren en kan het management de 

werkprocessen sturen. 

Begin aan de voorkant

Waterschap Rijn en IJssel zorgde 

ervoor dat alle systemen en infor-

matieanalyse aan de voorkant op orde 

waren. Zo kon het storingsdashboard 

aan de achterkant succesvol worden 

aangebracht. Gerard van Ramshorst, 

adviseur technische ondersteuning 

bij Rijn en IJssel: “Wij besteden aan 

de voorkant en tijdens de in- en 

uitvoering veel aandacht aan onze 

visie en (beleids-)speerpunten. 

Zo zijn wij in staat bruikbare tools te 

implementeren.” 

Waterschappen streven continu naar verbetering van hun 

assets. Veiligheid, milieu en kosten spelen een belangrijke 

rol. Daarom vroeg Waterschap Rijn en IJssel aan CMS Asset 

Management om een quickscan van de storingsregistratie en 

om het toegankelijk maken van de verzamelde data. Voldoet 

het onderhoudsbeheerssysteem op dit punt nog? Sluit het nog 

aan bij landelijke ontwikkelingen? Hoe vertalen we registratie 

naar informatie?
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“Het storingsdashboard geeft een 
overzicht van de invloed van storingen 

op de prestaties van de assets.”

“Liever géén 
informatie dan 
onbetrouwbare 
of overbodige 

informatie”
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Van registratie naar informatie

Taroen Pasman, ICT-consultant bij 

CMS, over het storingsdashboard: “Een 

risicoanalyse is niet alleen gebaseerd 

op feiten. Ook worden aannames op 

basis van ervaring meegenomen. Bij 

veel organisaties is dit niet mogelijk 

omdat de storingsregistratie niet goed 

is afgestemd op de organisatiedoelen. 

De prestaties van het systeem worden 

uitgedrukt in aantallen, duur, kosten 

en soms zelfs in stilstanduren, maar er 

blijkt geen directe terugkoppeling te 

zijn op de vastgestelde risicogrenzen 

als bijvoorbeeld veiligheid of milieu. 

Daarom wordt vaak teruggegrepen op 

de storingen op risicovolle objecten, 

maar dat is te globaal. Immers, veel 

storingen op kritieke objecten zijn 

niet kritisch van aard. En storingen op 

non-kritieke objecten kunnen kritisch 

blijken. Door nu bij incidenten de 

effecten op de bedrijfsdoelstellingen 

direct te registreren, wordt een relatie 

gelegd tussen incidenten en effect. 

Daarna is het mogelijk om snel, 

concreet en overzichtelijk inzicht te 

krijgen in prestaties van de installatie 

in termen van risico.”

De aanpak. CMS stelt altijd de mens centraal. Tools en methoden zijn ter onder-

steuning van de mensen en niet andersom. Daarom kiest CMS voor een integrale 

aanpak waarin alle belanghebbenden zijn betrokken. Bij Rijn en IJssel analyseerde CMS 

het onderhoudsbeheerssysteem en de storingsregistratie en kwam met verbeterpunten 

om het systeem te optimaliseren. Welke assets van het waterschap zijn kritisch? Welke 

assets vragen om preventieve maatregelen? Met behulp van de methodiek FMECA zijn 

de onderhoudsconcepten gedefinieerd. En er is een storingsdashboard ingericht dat 

een overzicht geeft van de invloed van storingen op de prestaties van de assets. Alles 

is succesvol geïmplementeerd. Het onderhoudsbeheerssysteem levert nu de gewenste 

informatie. Proceseigenaren en asset owners zien snel en overzichtelijk of de assets 

binnen vastgestelde grenzen hebben geopereerd. Service providers en technische 

diensten kunnen met de informatie anticiperen op dreigende incidenten. En mocht er 

zich een incident voordoen, dan beschikken ze over voldoende informatie voor een 

gedegen analyse. Zodat storingen efficiënter worden aangepakt en ze in de toekomst 

kunnen worden voorkomen.

CMS Asset Management 

De Grote Beer 47

5215 MR  ‘s-Hertogenbosch

T  073 - 648 05 63

F  073 - 648 05 66

E  info@cmsam.nl

Met het storingsdashboard is letterlijk met één druk op de knop te achterhalen of een asset heeft 

gepresteerd binnen de vastgestelde risicogrenzen/risicomatrices van een organisatie. Vanuit het 

proces onderhoudsoptimalisatie (Plan) en implementatie (Do) is hiermee de relatie naar de Check- 

fase met één druk op de knop gelegd. Doordat men kan inzoomen op individueel storingsniveau 

wordt de maintenance engineer optimaal ondersteund om verder maatregelen te treffen (Act).
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Analyse en interpretatie van informatie

Storingsdashboard: 
controle van 

prestaties binnen 
de vastgestelde 

risicogrenzen

Uitvoering van onderhoudsconcepten 
en registratie van storingen

Optimalisatie 
van onderhouds-
concepten op 
basis van risico


