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1. Situatiebeschrijving
Bruynzeel Keukens B.V.
Bruynzeel keukens is een bedrijf dat kwaliteitskeukens van puur Nederlands design produceert. Er
werken ruim 700 mensen voor het bedrijf. Ze leveren naast de fysieke keukens ook transport,
montage, service en reparatie aan. De keukens worden zowel in de particuliere als de
projectenmarkt geleverd. Momenteel heeft Bruynzeel keukens meer dan 50 winkels in Nederland en
België. De fabriek en het hoofdkantoor zijn beiden gevestigd in Bergen op Zoom.

Aanleiding van de opdracht
In de fabriek waar de onderdelen voor de keukens worden geproduceerd en geassembleerd is nog
geen structuur aanwezig waarmee het preventieve onderhoud beheerd en uitgevoerd kan worden.
Er wordt gewerkt met losse inspectielijsten die op de digitale schijf van de TD staan. Deze zijn echter
voor lang niet alle machines beschikbaar en de omschrijvingen van deze inspecties zijn heel
algemeen geformuleerd. Het onderhoud aan de lijn dat door de operators van de machines wordt
uitgevoerd is hierin ook niet verwerkt, maar is te vinden op hun eigen digitale schijf. Er zijn dus
meerdere plekken waar informatie over het onderhoud gevonden kan worden, in plaats van één
systeem waarin al het onderhoud verwerkt is.
Er is dus geen integraal onderhoudsconcept aanwezig, waarin alle onderhoudswerkzaamheden per
machine of lijn gespecificeerd zijn, waarbij wordt aangegeven met welke frequentie de
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. In de huidige situatie hebben alle
onderhoudstaken voor een lijn dezelfde frequentie, wat inhoudt dat elk onderhoudsblok de volledige
machine of lijn geïnspecteerd wordt. Dus zowel onderhoud intensieve als onderhoudsarme
componenten worden met hetzelfde interval geïnspecteerd.
Probleemstelling
Welke acties dienen te worden onderzocht, geanalyseerd en geïmplementeerd om de preventieve
onderhoudswerkzaamheden bij Bruynzeel volgens een geautomatiseerde structuur te laten
verlopen.

Afbakening project
Voor dit project dient het onderhoudsconcept voor de ‘Machinale Universeelstraat’ en de ‘Laserflex
lijn’ uitgewerkt worden, omdat dit de meeste complexe lijnen bij Bruynzeel zijn en hier de basis van
de keuken ontstaat. Ook moet de implementatie van de onderhoudsmodule in ‘VAT’, het programma
dat gebruikt gaat worden om het onderhoud te beheren en uit te voeren, gerealiseerd zijn.
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2. Doelstelling
Het doel van dit project is het uitwerken en implementeren van een preventieve
onderhoudsstructuur. Hiervoor dient aan de hand van een onderzoek naar het preventieve
onderhoud een onderhoudsmodule in de onderhoudssoftware ‘VAT’ te worden uitgewerkt, waarmee
het preventieve onderhoud beheerd en uitgevoerd kan worden. Ook dient het onderhoudsconcept
voor twee productielijnen uitgewerkt te worden. Dit dient te gebeuren op een manier dat er voor de
betrokken leden van de TD een werkbare situatie ontstaat, waarbij de kwaliteit van dit
onderhoudsconcept geborgd wordt.
Deze doelstelling is op te delen in vijf subdoelstellingen:
1. Een onderzoek doen naar de wijze waarop het preventieve onderhoud binnen Bruynzeel
beheerd en uitgevoerd wordt.
2. Het implementeren van een onderhoudsmodule in ‘VAT’. Hiermee moet het preventieve
onderhoud zowel beheerd als uitgevoerd moeten kunnen worden.
3. De wensen van de monteurs meenemen in de uitwerking, aangezien zij met de inspectielijsten
moeten werken. De oplossing moet dus gedragen worden door het personeel van de TD.
4. Het volledig uitwerken van het onderhoudsconcept voor de ‘Machinale Universeelstraat’ en de
‘Laserflex lijn’, wat dient te gebeuren op aggregaat niveau.
5. De kwaliteit van het onderhoudsconcept borgen door maatregelen op te stellen die in de
toekomst gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van het onderhoudsconcept te valideren en
te verbeteren.
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3. Relevante documenten
Smit, K., Onderhoudskunde, Delft: VSSD, 2011, ISBN-10:9065622799
Muhs, D., Roloff / Matek - Machineonderdelen – Theorieboek, 4e druk, Den Haag: Academic Service,
2005, ISBN-10: 9039523215
Muhs, D., Roloff / Matek - Machineonderdelen – Tabellenboek, 4e druk, Den Haag: Academic Service,
2005, ISBN-10: 9039523223
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4. Werkzaamheden
1. Oriënterende fase:
- Beschrijving bedrijf
- Aanleiding project
- Verwacht resultaat
- Grenzen van het project
Opleveren: Definitieve opdracht omschrijving

2. Definiërende fase:

- Probleemstelling
- Doelstelling
- Pakket van eisen
- Werkzaamheden
Opleveren: PMD

3. Werkwijze bepalende fase:
- Mogelijke soorten onderhoud onderzoeken
- Manier van onderhoud bij Bruynzeel Keukens onderzoeken
- Lay-out inspectie lijst bepalen aan de hand van gesprekken met monteurs
- Indeling onderhoudsconcept bepalen voor ‘VAT’
Opleveren: Lay-out inspectie lijst en indeling onderhoudsconcept

4. Realisatie fase:
-

Onderhoudsconcept volledig uitwerken in samenspraak met de monteurs en betrokken
medewerkers bij de machines
Opleveren: Onderhoudsconcept

5. Implementatie fase:
-

Onderhoudsconcept implementeren in ‘VAT’, zodat de benodigde inspectielijsten
automatisch gegenereerd kunnen worden.
Opleveren: Implementatie onderhoudsconcept in ‘VAT’

6. Nazorg fase:
-

Maatregelen opstellen die de kwaliteit van het onderhoudsconcept kunnen valideren en
verbeteren, om op deze manier de kwaliteit van dit onderhoudsconcept ook in de toekomst
te borgen.
Opleveren: Maatregelen t.b.v. de kwaliteitsborging van het onderhoudsconcept.
Nicky Tack
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5. Eisen (randvoorwaarden)
De aanvullende eisen die aan dit project gesteld worden zijn de volgende:
Externe voorwaarden
-

Het project dient volgens een projectmatige aanpak uitgevoerd te worden.

Functionele eisen

-

Er dient een onderzoek te worden uitgevoerd naar hoe Bruynzeel Keukens momenteel zijn
onderhoud uitvoert en wat hieraan verbeterd kan worden.
Het 1e lijns (operators), 2e lijns (Technische Dienst) en 3e lijns onderhoud (Externe experts) dient
uitgewerkt te worden.
Met name het 2e lijns onderhoud dient gedragen te worden door de monteurs van de
technische dienst.
Het onderhoud moet worden geïmplementeerd in VAT.
Het onderhoud dient toepasbaar te zijn op alle machines in Bruynzeel (standaard
onderhoudsconcept voor bijvoorbeeld rollenbanen, dat voor alle rollenbanen gebruikt kan
worden)
De uiteindelijke inspectielijsten moeten aan de wensen van de monteurs voldoen, aangezien zij
er uiteindelijk mee moeten werken.

Bedrijfseigen beperkingen

Er is geen sprake van bedrijfseigen beperkingen. De lay-outs van bijvoorbeeld de inspectielijsten en
de opbouw van de onderhoudsmodule in VAT mogen naar eigen inzien ingevuld worden.
Afbreukrisico

Na elke fase van het project, zoals beschreven in hoofdstuk 4 van dit Project Management
Document, worden de werkzaamheden geëvalueerd om de voortgang van het project te bewaken.
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6. Kwaliteitsbewaking
Elke week wordt er een afspraak gemaakt met de bedrijfsbegeleider om de voortgang van het project te
bespreken, aan de hand van de voortgangsrapportage. Indien er problemen zijn kunnen alle
medewerkers van de Technische Dienst benaderd worden voor vragen zodat het project niet vastloopt.
Verder wordt elke vier weken de volledig ingevulde voortgangsrapportage naar de docentbegeleider
gestuurd, zodat deze ook op de hoogte is van de projectvoortgang. In deze voortgangsrapportages
worden acties gedefinieerd als het project niet verloopt zoals gepland, om de achterstand te kunnen
inhalen mocht dit gebeuren.
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7. Tijd (planning)
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8. Geld
Wie

Tarief

Uren per week

Totaal

Stagiair

Laag

38,75

775 * Laag

Bedrijfsbegeleider

Middel

2

40 * Middel

Leden Technische Dienst

Middel

2

40 * Middel

Manager Technische Dienst

Hoog

0,25

5 * Hoog

Overige werknemers

Middel

0,5

10 * Middel
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9. Organisatie
Hieronder is een organigram weergegeven van de afdeling Technische Dienst.
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10. Informatie
De informatie die verzameld en uitgewerkt wordt zal tijdens het uitvoeren van de opdracht op aanvraag
beschikbaar zijn bij de uitvoerder van het project. De bedrijfsbegeleider en manager Technische Dienst
kunnen eventueel tijdens de uitvoering toegang hebben tot de map met informatie. Als het project
afgerond is zal de informatie op de publieke schijf worden gezet zodat iedereen inzicht heeft in de
gebruikte en verwerkte informatie.
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Bijlage 2: 3D-overzichten Laserflex lijn en Machinale Universeelstraat
Machinale Universeelstraat

OPSTAPELPORTAAL

AFKEURSTATION

2e KANTENBEWERKINGSMACHINE
PALLETMAGAZIJNEN

1e KANTENBEWERKINGSMACHINE

DRAAISTATION
TUSSENBUFFER

AFSTAPELPORTAAL
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Laserflex lijn

STAPELAAR MET WENDER

KANTENBEWERKINGSMACHINE

DRAAISTATION
AFSTAPELPORTAAL
EINDBUFFER

ZAAGINSTALLATIE

RONDLOOPTRANSPORT

TUSSENBUFFER

PLATENMAGAZIJN
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Bijlage 3: Overzicht aggregaten per kantenbewerkingsmachine

Nr.

Aggregaat

Code

1
2
3
4
5

Inschuifsysteem
Aanslagsysteem
Voorversneller & valschacht
Nokaansturing
Aanvoertransport (ketting)

6
7
8
9

Bovendruk
Breedteverstelling
Middenondersteuning
Veiligheidsvoorzieningen

Formatteren

10
11

Dubbel verspanen
Formaatfrezen

Lijmen

12
13
14

Laser

Nabewerken

Aanvoer

Universeelstraat 1

Laserflex
lijn
X
X

GF5 / GV5
GF6 / GV6
X

X

X
HF1/2 / HV1/2
HF3/4 / HV3/4

X
X

X
X

X

Verlijmen
Kantenmagazijn
Aandrukrollen

OF1 / OV1
OF1 / OV1
OF1 / OV1

X
X
X

X
X
X

X
X
X

15

Laser

OF1 / OV1

X

X

X

16a
16b
17
18
19
20
21
22

Lineair kappen
Roterend kappen
Voorfrezen
Profielfrezen
KFA (Contourfrezen)
Profielschraper
Vlakschraper
Groef

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Schoonmaken

23
24
25
26

Kopieer - poetsinrichting
Polijsten
Borstelen
Polijstveren

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

Middelen

27

Scheidings- en
reinigingsmiddel

X

X

X

Inspectie

28

Zijkanteninspectiesysteem

X

X

X
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PF1 / PV1
PF1 / PV1
PF2 / PV2
PF3/4 / PV3/4
PF5 / PV5
SF8 / SV9
SF9 / SV9
RF1 / RV1
TF1
TF2 / TV2
TF3 / TV3
TF4

TF15 / TV15
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X
X

X
X
X
X
X
X
X

Basismachine

EF0 / EV0
E1
E2

Universeelstraat 2

X
X
X
X
X
X

X

X
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Bijlage 4: Interviews met teamleiders van productie
Teamleider ‘Laserflex lijn’
1) Wat vindt u van de gekozen onderhoudsvormen die toegepast worden bij Bruynzeel?
(Alleen storings- en toestandsafhankelijk onderhoud, geen gebruiksafhankelijk onderhoud)
Gezien de huidige situatie bij Bruynzeel, waarbij er nog weinig data is verzameld over de levensduur
van de verschillende componenten in de machine, is dit de juiste keuze wat betreft het uit te voeren
onderhoud. De keuze om onderhoud uit te voeren aan de hand van inspecties is ook duidelijk
gemaakt, wel dienen in dit geval de inspecties specifieker omschreven te worden.

2) Denkt u dat het invoeren van meer gebruiksafhankelijk onderhoud een verbetering zijn op
het huidig uitgevoerde onderhoud?
Momenteel nog niet, aangezien er nog niet voldoende data beschikbaar is over de levensduur van de
componenten. Indien deze data wordt verzameld en gebundeld met de ervaring en kennis van de
operators zou gebruiksafhankelijk onderhoud in de toekomst een goede optie zijn.

3) Bent u tevreden over het uitgevoerde storingsafhankelijk onderhoud?
Een aantal machines binnen Bruynzeel zijn nog redelijk nieuw, waardoor nog niet iedereen de
volledige kennis en kunde heeft om de reparaties op de juiste manier uit te voeren. Ook zou het
samenspel tussen operator en monteur beter moeten zijn, zodat de monteur beter op de hoogte is
van het probleem dat opgelost dient te worden. Verder wordt er te weinig om hulp gevraagd indien
de monteur niet helemaal zeker is van zijn zaak.

4) Wat vindt u van de manier waarop de preventieve inspecties worden uitgevoerd en de
hierop volgende acties?
De inspecties dienen specifieker uitgewerkt te worden. Zo is van te voren al bekend bij zowel de
monteurs als de operators welke delen van de machine, in welke volgorde geïnspecteerd worden. Zo
kunnen de operators de juiste delen van de machine reinigen en voorbereiden op de inspecties. Het
is dan ook mogelijk om de onderhoudsblokken beter en nauwkeuriger in te plannen. Verder denk ik
dat het onderhoud van de Laserflex lijn beter in kortere blokken met een kleiner interval kan worden
uitgevoerd, aangezien deze dagproductie draait. Dit in tegenstelling tot de Universeelstraat, welke
weekproductie draait.
Wat betreft het onderhoud dat uitgevoerd wordt naar aanleiding van een inspectie zijn er ook enkele
verbeterpunten. Zo kunnen de monteurs beter voorbereid zijn op de acties die uitgevoerd moeten
worden, zodat ze direct aan de slag kunnen met de reparatie. Ook zou het verstandig zijn om
bepaalde reparaties niet uit te stellen tot het volgende onderhoudsblok, maar uit te voeren zodra de
materialen binnen zijn omdat ze kritiek zijn voor het productieproces. Af en toe moeten er andere
prioriteiten gesteld worden.
Nicky Tack
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5) Is de indeling van het 1e lijns onderhoud (smeren, reinigen, gereedschapwissels) en het 2e
lijns onderhoud de juiste?
Simpele inspectietaken zouden door de operators gedaan kunnen worden, deze hebben hiervoor
echter wel training nodig van de monteurs. Maar de operators hebben veel ervaring met de
machines en de slijtage van componenten, dus het zou een goede zaak zijn als zij de basis
inspectietaken zouden kunnen volbrengen.

6) Zijn er verbeterpunten die u kunt aandragen wat betreft het uitgevoerde onderhoud door
de TD?
Na een onderhoudsblok dienen de monteurs pas weg te gaan bij de machine als deze volledig is
opgestart en enkele minuten op volle snelheid heeft gedraaid. Ook dient er meer overleg plaats te
vinden tussen de teamleiders / teamcoaches en de monteurs over het tijdstip waarop verwacht
wordt dat het onderhoud is afgerond, zodat de voorbereidingen op de opstart al kunnen gebeuren.
Verder zou in de voorbespreking van het uit te voeren onderhoud de onderhoudswerkzaamheden
wat duidelijk gespecificeerd kunnen worden, zodat de operators de machine goed kunnen
voorbereiden op deze werkzaamheden.

Teamleider ‘Machinale Universeelstraat’
1) Wat vindt u van de gekozen onderhoudsvormen die toegepast worden bij Bruynzeel?
(Alleen storings- en toestandsafhankelijk onderhoud, geen gebruiksafhankelijk onderhoud)
Over het algemeen vind ik dit een goede keuze, er zijn echter een aantal componenten binnen de
machines die regelmatig een storing veroorzaken. Door middel van gebruiksafhankelijk onderhoud
zouden deze verkomen kunnen worden. Een voorbeeld hiervan zijn de servomotoren van de
aggregaten, welke niet grondig geïnspecteerd worden en pas vervangen worden als ze kapot gaan.
Dit is een proces wat veel tijd kost, terwijl dit makkelijk voorkomen kan worden.

2) Denkt u dat het invoeren van meer gebruiksafhankelijk onderhoud een verbetering zijn op
het huidig uitgevoerde onderhoud?
Ja, maar dan moet de levensduur van de componenten wel bekend zijn. Zolang dit niet het geval is, is
het lastig om gebruiksafhankelijk onderhoud toe te passen, aangezien je dan kans hebt dat het je
meer kost dan het oplevert. Maar als deze data bekend is zou het een verbetering van het
onderhoud zijn.
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3) Bent u tevreden over het uitgevoerde storingsafhankelijk onderhoud?
De monteurs zouden meer gevoel moeten hebben voor de machine, zodat ze beter op de hoogte zijn
van het gevraagde onderhoud. Hier is al mee begonnen door per machine een monteur aan te
wijzen, maar zou verbeterd kunnen worden door bijvoorbeeld een monteur een tijdje mee te laten
lopen bij de machine om zo meer gevoel en beleving voor de machine op te wekken. Ook zou de
communicatie en afstemming tussen operator en monteur op deze manier verbeterd worden.

4) Wat vindt u van de manier waarop de preventieve inspecties worden uitgevoerd en de
hierop volgende acties?
De inspecties zouden wat hoogwaardiger uitgewerkt mogen worden, waarbij er meer aandacht is
voor de essentiële delen van de machine. Ook dienen de inspectie taken specifieker uitgewerkt te
worden, in plaats van dat alles op ervaring wordt uitgevoerd. Voor het onderhoud zijn de inspectie
lijsten en taken over het algemeen niet duidelijk bekend bij de operators, waardoor zij zich niet goed
kunnen voorbereiden op de inspecties. Een ander punt is dat er elk onderhoudsblok een aantal
aggregaten kunnen worden losgehaald uit de machine zodat deze grondig gereinigd en
geïnspecteerd kunnen worden.

5) Is de indeling van het 1e lijns onderhoud (smeren, reinigen, gereedschapwissels) en het 2e
lijns onderhoud de juiste?
De operators zouden basisinspectie taken op de machine moeten uitvoeren, in mijn ogen hoort dit
ook bij hun dagelijkse taken. Als er bijvoorbeeld elke dag een checklist wordt ingevuld waarop wordt
afgevinkt dat de inspectietaken gedaan zijn wordt dit ook bijgehouden. Enkele voorbeelden van deze
inspectietaken is het controleren van pneumatische leidingen en de instelling van de verschillende
drukmeters en sensoren.

6) Zijn er verbeterpunten die u kunt aandragen wat betreft het uitgevoerde onderhoud door
de TD?
De spare parts bij de TD zouden beter uitgewerkt kunnen worden. Soms moet er 2 weken gewacht
worden op een cruciaal deel waardoor er veel storingen voorkomen tijdens productie. Door te
analyseren welke componenten prioriteit hebben voor je productieproces kunnen de spare parts
effectiever gebruikt worden. Een tweede punt is de communicatie en afstemming tussen de TD en de
operators wat betreft onderhoud, hierop kan er nog veel verbeterd worden. Voorbeelden zijn het
inlichten van elkaar wat betreft uit te voeren inspectie en reparaties, tegelijk pauze houden tijdens
het uitvoeren van onderhoud in plaats van na elkaar en de communicatie over het tijdstip dat
begonnen kan worden met opstarten.
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Teamleider ‘Voormontage’
1) Wat vindt u van de gekozen onderhoudsvormen die toegepast worden bij Bruynzeel?
(Alleen storings- en toestandsafhankelijk onderhoud, geen gebruiksafhankelijk onderhoud)
Goed, aangezien er geen standtijden bekend zijn waarop een kosten – baten analyse uitgevoerd kan
worden. Dus de kans is groot dat het momenteel teveel geld zal kosten om gebruiksafhankelijk
onderhoud toe te passen. Vandaar dat de keuze voor onderhoud aan de hand van storingen en
inspecties voor mij de juiste is. Het nadeel is wel dat dit onderhoud moeilijker in te plannen is dan
gebruiksafhankelijk onderhoud.

2) Denkt u dat het invoeren van meer gebruiksafhankelijk onderhoud een verbetering zijn op
het huidig uitgevoerde onderhoud?
Voor bepaalde componenten waarvoor de standtijd makkelijk te achterhalen of meten is, zoals
bijvoorbeeld lagers, zou preventief vervangen een goede optie zijn. Ook zou het toegepast kunnen
worden op componenten met een hoge prioriteit voor de voortgang van het productieproces. Het is
echter wel belangrijk dat dit niet meer kost dan het oplevert. Een goede tussenweg zou zijn om
componenten waarvan bij de inspectie naar voren komt dat ze aan het einde van hun levensduur zijn
alvast op voorraad te leggen, zodat deze in ieder geval direct vervangen kunnen worden als ze
problemen beginnen te geven.

3) Bent u tevreden over het uitgevoerde storingsafhankelijk onderhoud?
Doordat er tegenwoordig voor elke afdeling een monteur is toegewezen met kennis van de
machines, weten ze vaak goed om te gaan met de storingen. Wel valt het op dat de monteurs lang
wachten met het vragen om hulp indien ze de storing niet verholpen krijgen. Ze proberen in dat
geval te lang zelf de problemen te verhelpen. Een ander punt is dat de TD meer initiatief kan tonen
wat betreft het sturen van een extra monteur met specifieke kennis van de machine indien het lang
duurt voordat een storing opgelost is.

4) Wat vindt u van de manier waarop de preventieve inspecties worden uitgevoerd en de
hierop volgende acties?
De inspecties worden momenteel volledig op ervaring uitgevoerd, want de inspectielijsten van de
machines zijn veel te algemeen. Doordat de monteurs veel ervaring hebben kan dit wel, maar de
kwaliteit zal voor de toekomst geborgd moeten worden. Wel leveren we voor het onderhoudsblok
een lijst met punten aan die ons opgevallen zijn tijdens productie, waar de monteurs dan kritisch op
kunnen inspecteren.
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5) Is de indeling van het 1e lijns onderhoud (smeren, reinigen, gereedschapwissels) en het 2e
lijns onderhoud de juiste?
De operators zijn heel de dag met de machine bezig, waardoor ze veel van de machine afweten. Ze
voeren op deze manier simpele inspecties uit als ze merken dat er iets niet helemaal goed zit. Dit
wordt echter niet gedocumenteerd. Wel vragen we voor elk onderhoudsblok welke bijzonderheden
de operators hebben opgemerkt, zodat iedereen hiervan op de hoogte is en we dit door kunnen
geven aan de monteurs die de inspecties uitvoeren.

6) Zijn er verbeterpunten die u kunt aandragen wat betreft het uitgevoerde onderhoud door
de TD?
De bereikbaarheid van de TD is niet altijd even goed, de situatie komt bijvoorbeeld weleens voor dat
de monteurs die de storingstelefoons bij zich hebben al bij een andere machine zijn. In dit geval
moeten wij heel lang wachten tot er een monteur onze kant op komt, terwijl het niet nodig is dat er
drie monteurs bij 1 machine staan te kijken. De TD zal wat dat betreft wat meer initiatief kunnen
tonen door ervoor te zorgen dat 1 van die 3 monteurs onze kant op komt.

Teamleider ‘Assemblage’
1) Wat vindt u van de gekozen onderhoudsvormen die toegepast worden bij Bruynzeel?
(Alleen storings- en toestandsafhankelijk onderhoud, geen gebruiksafhankelijk onderhoud)
Ik zou liever meer gebruiksafhankelijk onderhoud zien, voorkomen is beter dan genezen. Er zijn veel
componenten, zoals lagers / bandjes / riemen etc. die preventief vervangen zouden kunnen worden.
Wel moet er dan rekening worden gehouden met het kostenplaatje.

2) Denkt u dat het invoeren van meer gebruiksafhankelijk onderhoud een verbetering zijn op
het huidig uitgevoerde onderhoud?
Ja, maar dan moet er wel een betere informatievoorziening komen. De meeste machines kennen
geen systemen die automatisch data verzamelen over storingen etc., waardoor de
vervangingsintervallen lastig in te schatten zijn. Door de implementatie van SAP is dit al verbeterd en
als er in de toekomst nieuwe lijnen geïnstalleerd worden zal deze informatievoorziening alleen maar
beter worden.

3) Bent u tevreden over het uitgevoerde storingsafhankelijk onderhoud?
Ja, de rolverdeling binnen de TD is de laatste jaren sterk verbeterd. Toen ik hier net binnenkwam was
de TD veel minder professioneel opgezet en de prioriteiten die gesteld waren klopten niet. Als er nu
een storing is, is er altijd snel een monteur ter plekke met kennis van zaken. Op deze manier zijn de
storingen vaak snel verholpen, mede doordat de assemblage is aangemerkt als prioriteit nr. 1.
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4) Wat vindt u van de manier waarop de preventieve inspecties worden uitgevoerd en de
hierop volgende acties?
Er is een goede communicatie met de TD, doordat de lijntjes kort zijn. Uit de OEE vergaderingen
ontstaat een actielijst welke voor het onderhoud wordt doorgenomen met de verantwoordelijke
monteur door de teamcoach. De inspecties die de TD uitvoert bevallen ons goed en ook de
communicatie over deze inspecties verloopt soepel. Het uitvoeren van preventieve inspecties heeft
bijvoorbeeld geleid tot een huidige technische beschikbaarheid van zo’n 97% op lijn 7.

5) Is de indeling van het 1e lijns onderhoud (smeren, reinigen, gereedschapwissels) en het 2e
lijns onderhoud de juiste?
Het is belangrijk dat er een goede communicatie is tussen operator en monteur, aangezien de
operators de hele dag bij de machine staan en zo veel kennis hebben van de machine. Ik denk dat de
huidige verdeling de juiste is, want het laten uitvoeren van inspecties door operators kan te veel
verantwoordelijkheden op de schouders van deze mensen leggen. De meesten hebben namelijk
momenteel niet de vereiste kennis en kunde van technische componenten om deze inspecties te
kunnen uitvoeren. Wel dienen de operators de monteurs te helpen tijdens de inspectie en moeten zij
zaken die hun zijn opgevallen goed bespreken met de monteurs.

6) Zijn er verbeterpunten die u kunt aandragen wat betreft het uitgevoerde onderhoud door
de TD?
De weg die de TD de laatste jaren is ingeslagen is goed. Ook is de afdeling veel professioneler
geworden en staan de neuzen van de verschillende afdelingen steeds meer dezelfde kant op
waardoor de samenwerking versoepelt. Hier hebben alle afdelingen profijt van, dus ook de TD. Wel
zou de registratie van allerlei zaken bij de TD veel beter kunnen. Op de werkvloer gebruiken we
tegenwoordig SAP, terwijl er bij de TD nog veel gewerkt moet worden met blaadjes en Excel tabellen.
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Bijlage 5: Stroomschema indien er een storing is bij een machine
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Bijlage 6: FMEA analyse voor de kantenbewerkingsmachines
Voorversneller en valschacht:
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Formaatfrezen:
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Lineair kappen:

Nicky Tack

‘Voorkomen is beter dan genezen’

Pagina 26 van 41

Bijlage 7: Bepalen kritikaliteit van de verschillende machines
Om te bepalen welke machines kritiek zijn voor de voortgang van het productieproces, is de
volgende methode opgesteld. De kritikaliteit wordt bepaald door voor elke machine de volgende
zaken te beoordelen met een score:


Wat is de gebruiksintensiteit van de machine?

Gebruiksintensiteit (G)
Gebruiksintensiteit van de machine
< 1 op de 20 onderdelen
Interval bedrijf, > 5% van de onderdelen
Interval bedrijf, ieder onderdeel
Continu bedrijf



Score:
1
2
3
4

Hoelang duurt een gemiddelde storing? (gekeken naar storingenhistorie, bereikbaarheid en
complexiteit van de machine)

Tijdsduur (T)
Tijdsduur van een storing:
<30 min
30 min – 2 uur
2+ uur



Score:
1
2
3

Welk effect heeft een storing op de productie?

Productie (P)
Storing heeft het volgende effect op de productie:
Geen
Buffer kan leeggemaakt worden
Productie staat stil (weekproductie)
Productie staat stil (dagproductie)



Score:
1
3
3
5

Welk effect heeft een storing op de kwaliteit van de producten?

Kwaliteit (K)
Storing heeft het volgende effect op de kwaliteit:
Geen
Kleine verstoringen in het kwaliteitsniveau, af en toe afkeur
Regelmatige afkeur
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De kritikaliteit wordt bepaald door de scores voor de vier onderdelen te vermenigvuldigen tot een
totaalscore. Op deze manier wordt er voor elke machine een waarde berekend, welke vervolgens
met elkaar vergeleken kunnen worden om te bepalen welke machines het meest kritiek zijn voor het
productieproces. De dikgedrukte machines hebben een score van minstens 12 en zijn aangemerkt als
kritiek.
Transportsystemen:

Machinale Universeelstraat:
Klein transport (planken)
Groot transport (pallets)
Af- en opstapelaar (2571 & 2584)
Heftafel (2586, 2587, 2591 & 2592)
Pallet magazijn (2594, 2596, 2599 & 2601)
Afkeur transport (2622 & 2623)
Borstelmachine (2583)
Draaikegelstations (2578 & 2582)

Laserflex lijn:
Stapelaar (2640)
Retour transport magazijn (2643, 2644 & 2645)
Vacuümlifter (2647)
Label printer (2650)
Transport tot tussenbuffer
Tussenbuffer (2655)
Transport van tussenbuffer naar kantenlijmer
Rondlooptransport
Stapelaar met wender (2663)
Borstelmachine (2669)
Draaikegelstation (2668)
Eindbuffer (2681)

Score
G

Score
T

Score
P

Score
K

Totaal
(G*T*P*K)

4
2
3
3
1
2
4
3

1
1
2
2
1
1
2
2

3
3
3
3
1
1
1
3

1
1
1
1
1
1
1
1

12
6
18
18
1
2
8
18

Score
G

Score
T

Score
P

Score
K

Totaal
(G*T*P*K)

1
1
1
2
2
2
2
3
3
4
2
2

2
1
2
1
1
2
1
1
2
2
2
1

3
3
3
3
3
3
5
5
5
1
3
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
3
6
6
6
12
10
15
30
8
12
2

Score
G

Score
T

Score
P

Score
K

Totaal
(G*T*P*K)

2
2
2
2
1
3
4
4
4

1
2
1
2
2
2
1
1
2

3
3
3
3
3
3
1
1
1

1
1
1
1
1
2
1
1
1

6
12
6
12
6
36
4
4
8

Schelling platenmagazijn en zaaginstallatie:

Laserflex lijn:
Invoertransport magazijn (2626)
Stapelaar magazijn (2627)
Rollentransport (2628 & 2638)
Vinger aanslagen (2629, 2632 & 2633)
Wendtafel (2630)
Zaag (2631 & 2634)
Afval transport (2635)
Transport naar breker (2636)
Breker (2637)
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Vervolgens is deze methode ook gehanteerd op de verschillende bewerkingsaggregaten van de
kantenlijmers, om te bepalen welke aggregaten het meest kritiek zijn. De aggregaten met een score
hoger dan 25 zijn aangemerkt als kritiek.

Machinale Universeelstraat:
Voorversneller & Valschacht
Nokaansturing
Aanvoertransport (ketting)
Bovendruk
Breedteverstelling
Middenondersteuning
Veiligheidsvoorzieningen
Dubbel verspanen
Formaatfrezen
Verlijmen
Kantenmagazijn
Aandrukrollen
Laser
Lineair kappen
Roterend kappen
Voorfrezen
Profielfrezen
KFA (Contourfrezen)
Profielschraper
Vlakschraper
Groef
Polijsten
Borstelen
Polijstveren
Scheidings- en reinigingsmiddel
Zijkanteninspectie

Nicky Tack

Score
G

Score
T

Score
P

Score
K

Totaal
(G*T*P*K)

3
3
4
1
1
1
1
3
3
3
3
4
2
3
2
3
3
2
3
3
2
4
4
1
3
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2

3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
2
3
3
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1

9
9
12
1
1
1
1
9
18
54
18
24
36
54
36
18
27
36
18
18
24
24
24
6
18
6
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Bij de Laserflex lijn zijn alle aggregaten met een score hoger dan 50 aangemerkt als kritiek:

Laserflex lijn:
Inschuifsysteem
Aanslagsysteem
Aanvoertransport (ketting)
Bovendruk
Veiligheidsvoorzieningen
Formaatfrezen
Verlijmen
Kantenmagazijn
Aandrukrollen
Laser
Lineair kappen
Voorfrezen
Profielfrezen
KFA (Contourfrezen)
Profielschraper
Vlakschraper
Groef
Kopieer - poetsinrichting
Polijsten
Borstelen
Polijstveren
Scheidings- en reinigingsmiddel
Zijkanteninspectie

Nicky Tack

Score
G

Score
T

Score
P

Score
K

Totaal
(G*T*P*K)

3
3
4
1
1
3
2
3
4
3
3
3
3
3
3
3
2
3
4
4
1
3
1

1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2

5
5
5
5
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
2
3
2
2
3
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1

15
15
20
5
1
30
60
30
40
90
90
30
60
90
30
30
40
60
40
40
10
30
10
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Bijlage 8: Globale onderhoudsintervallen
De volgende intervallen zijn gekozen voor de Laserflex lijn en de Machinale Universeelstraat:

Transportsysteem Machinale Universeelstraat
Heftafel (2586, 2587, 2591 & 2592)
Pallet magazijnen (2594, 2596, 2599 & 2601)
Afkeur transport (2622 & 2623)
Transport pallets
Transport planken
Stapelaars (2571 & 2584)
Draaikegelstations (2578 & 2582)
Borstelmachine (2583)

24 weken (handleiding)
16 weken
16 weken
16 weken
8 weken
8 weken
8 weken
12 weken

Platenmagazijn en zaaginstallatie Laserflex lijn (handleiding)
Invoertransport magazijn (2626)
Stapelaar magazijn (2627)
Rollentransport (2628 & 2638)
Vinger aanslagen (2629, 2632 & 2633)
Wendtafel (2630)
Zaag (2631 & 2634)
Afval transport (2635)
Transport naar breker (2636)
Breker (2637)

12 weken
Component afhankelijk
12 weken
Component afhankelijk
12 weken
Component afhankelijk
12 weken
8 weken
8 weken

Transportsysteem Laserflex lijn
Stapelaar (2640)
Retour transport magazijn (2643, 2644 & 2645)
Vacuümlifter (2647)
Label printer (2650)
Transport tot tussenbuffer
Tussenbuffer (2655)
Transport van tussenbuffer naar kantenlijmer
Rondlooptransport
Stapelaar met wender (2663)
Borstelmachine (2669)
Draaikegelstation (2668)
Eindbuffer (2681)

12 weken
24 weken
12 weken
12 weken
16 weken
8 weken
12 weken
8 weken
4 weken
12 weken
8 weken
12 weken

Kantenbewerkingsmachines: Component afhankelijk met een maximaal inspectie interval van 12
weken.
Algemene aggregaten -> 8 – 12 weken
Bewerkingsaggregaten -> 4 weken m.u.v. aandrijvingen, afzuiging en kabelrupsen.
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Bijlage 9: Onderhoudsconcept
Draaikegelstation:

Nicky Tack

‘Voorkomen is beter dan genezen’

Pagina 32 van 41

Laser aggregaat:
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Zuigtraverse:
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Zaag (Schelling zaaginstallatie):
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Bijlage 10: VAT

Figuur B10.1: Activiteiten registratie in VAT

Figuur B10.2: Zoeken in VAT
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Figuur B10.3: Tabblad aggregaten

Figuur B10.4: Tabblad onderhoud 1
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Figuur B10.5: Tabblad onderhoud 2

Figuur B10.6: Aanmaken nieuwe taak

Nicky Tack

‘Voorkomen is beter dan genezen’

Pagina 38 van 41

Figuur B10.7: Overzicht historie

Figuur B10.8: Urenregistratie

De urenregistratie is nog niet volledig geprogrammeerd, vandaar dat er geen afbeelding beschikbaar
is van de werkelijke uitwerking hiervan.
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Bijlage 11: Pakket van Eisen onderhoudsmodule in VAT
Voor de uitwerking van de onderhoudsmodule in VAT is als eerste een pakket van eisen opgesteld.
Hierin zijn de eisen gespecificeerd waar de verschillende onderdelen en functionaliteiten van deze
module aan moeten voldoen. De eisen zijn opgesplitst in de volgende vijf categorieën: Opstellen van
de onderhoudswerkzaamheden, voormeldingen voor het uit te voeren onderhoud, het genereren
van de inspectielijsten, de lay-out van de inspectielijsten en de urenregistratie door de monteurs.
Hieronder zijn de eisen voor deze categorieën uitgewerkt:

Opstellen van de onderhoudswerkzaamheden:









Alle onderhoudswerkzaamheden moeten met een eigen frequentie gespecificeerd kunnen
worden.
Er moeten, indien nodig, afbeeldingen en documenten toegevoegd kunnen worden aan de
onderhoudswerkzaamheden.
De onderhoudswerkzaamheden moeten opgesteld worden op aggregaatniveau.
De aggregaten moeten kunnen worden toegevoegd aan één of meerdere machines.
In de onderhoudsmodule moet het onderhoud voor alle machines / lijnen / machinegroepen
binnen Bruynzeel verwerkt kunnen worden.
Er moet de mogelijkheid zijn om standaard aggregaten in te voeren, zoals een rollenbaan of
een freesaggregaat. Deze kunnen dan aan meerdere machines toegevoegd worden zodat er
geen dubbel werk hoeft te worden uitgevoerd.
De onderhoudswerkzaamheden van een aggregaat die is toegevoegd aan een machine,
moeten nog individueel aangepast kunnen worden aan de hand van de actuele
onderhoudsbehoefte voor die machine.

Voormeldingen voor het uit te voeren onderhoud:










Er dienen voormeldingen in VAT te verschijnen over het uit te voeren onderhoud, waarin
wordt gespecificeerd wie, wat, waar en wanneer onderhoud moet uitvoeren.
Het onderhoud dient te worden uitgevoerd volgens de huidige planning, wat betekent dat de
voormeldingen zowel voor een lijn, machine of machinegroep moeten kunnen worden
ingesteld.
Er moeten aparte voormeldingen komen voor 1e, 2e, en 3e lijns onderhoud en voor
‘gebruiksafhankelijk onderhoud’.
Er moet per voormelding gespecificeerd kunnen worden wanneer de voormelding verschijnt.
Dit in verband met het inhuren van externe monteurs, het maken van afspraken met
leveranciers en het bestellen van materialen.
Indien er een voormelding geselecteerd wordt moet deze met een druk op de knop
ingepland worden door VAT, waarna er een onderhoudsorder wordt aangemaakt in het
systeem met daarin het onderhoudsorder nummer, welke lijn / machine / machinegroep het
betreft, de uitvoerweek en de uit te voeren inspectie werkzaamheden.
Voormeldingen moeten handmatig verwijderd kunnen worden indien deze niet ingepland
hoeven te worden.
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Genereren van de inspectielijsten:






Indien een voormelding die is ingepland wordt geselecteerd, moet met een druk op de knop
de bijbehorende inspectielijsten geprint moeten worden.
Op de inspectielijsten dienen alleen de inspectiewerkzaamheden te staan die ingepland zijn
voor die week, wat VAT moet bepalen aan de hand van de frequenties die voor de
verschillende onderhoudswerkzaamheden zijn gespecificeerd.
Er dient per aggregaat een aparte inspectielijst te worden gegenereerd, zodat de inspecties
per aggregaat uitgevoerd kunnen worden.
De volgorde van de aggregaten en machines moet aangepast kunnen worden zodat de
inspectielijsten op een logische volgorde geordend zijn.

Lay-out van de inspectielijsten:






De lay-out van de inspectielijsten moet gedragen worden door de monteurs.
Elke inspectieregel moet een afvink vakje hebben zodat overzichtelijk is welke zaken met
goed resultaat geïnspecteerd zijn.
Bij elke inspectieregel moet ruimte zijn voor opmerkingen en het invullen van een werkorder
nummer voor geconstateerde problemen.
De frequentie moet bij elke inspectieregel toegevoegd worden, zodat de monteurs hier
inzicht in hebben en goed feedback kunnen geven op de inspectie intervallen.
Er moeten afbeeldingen toegevoegd kunnen worden aan de inspectielijsten om zaken te
verduidelijken.

Urenregistratie:








De urenregistratie voor uitgevoerde inspectiewerkzaamheden moet vergelijkbaar werken als
de huidige urenregistratie met behulp van werkorders.
De monteurs moeten hun uren kunnen boeken op de ingeplande onderhoudsorder, het
nummer van deze onderhoudsorder staat op de meegekregen inspectielijsten.
De uren die door de monteurs op een onderhoudsorder worden geboekt dienen door VAT
met een verdeelsleutel over de machines te worden verdeeld, zodat de monteurs niet
handmatig hun uren moeten schrijven op de verschillende machines die ze geïnspecteerd
hebben.
Indien een ingeplande inspectie niet is afgerond, moeten er uren kunnen worden geboekt op
deze onderhoudsorder zonder hem gereed te melden. Op een later tijdstip kan de inspectie
afgerond worden waarna deze uren ook geboekt worden en de order gereed wordt gemeld.
Op een onderhoudsorder dienen enkel inspectiewerkzaamheden geboekt te kunnen worden,
hier kunnen geen werkzaamheden die voort zijn gekomen uit de inspectie aan toegevoegd
worden. Dit dient met de huidige werkorders te gebeuren.
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