
038

VMT   .   11 MAART 2016   .   NR 3 TECHNOLOGIE & TECHNIEK

Assetmanagement 
in voedingsindustrie

Assetmanagement vindt zijn oorsprong  
in de Engelse olie- en gasindustrie, waar  
in 1988 tijdens de ramp met o�shore- 
 olie platform Piper Alpha 167 mensen 
 over leden door explosies en brand. Een 
 radicale verandering in het beheer van 
technische installaties was nodig. Die be-
stond uit het analyseren van de kosten en 
technisch falen over de totale levensduur 
van installaties en het werken met multi-
disciplinaire teams. Toepassing ervan leidde 
tot hogere technische prestaties, veiligheid 
en productiviteit1. Nadien zijn deze erva-
ringen gekopieerd naar andere organisaties 
en sectoren. In 2004 leidde de behoe�e tot 
standaardisatie van best practices tot de 
Britse norm (PAS 55) en in 2014 tot een 
 internationale norm (ISO5500). 

Waarde van productiemiddelen 
Volgens de ISO 55000 wordt assetmanage-
ment gede�nieerd als alle gecoördineerde 
 activiteiten van een organisatie om waarde 
te realiseren uit assets. Een asset wordt gede-
�nieerd als ding of entiteit met potentiële of 
daadwerkelijke waarde voor een organisatie. 
In de food is dat een fabriek, een afvullijn   

Top 5 trends in food 
Eind vorig jaar publiceerde de Nederlandse 
Vereniging voor Doelmatig Onderhoud 
(NVDO2) het Onderhoudskompas 2015 
met een top 5 van belangrijkste trends in 
de food, beverage en farmacie:
1. Aanscherping van regelgeving en 

noodzaak tot compliance 
2. Schaarste aan technisch geschoold 

personeel 
3. Behoefte aan uitbesteding
4. Juridisering van de maatschappij
5. Aandacht voor Operational Excellence 

Bedrijven in steeds meer sectoren passen assetmanagement 
toe om de onderhoudsorganisatie te professionaliseren, maar 
tevens om maatschappelijk verantwoord en compliant te  
ondernemen. Grote foodproducenten rollen de laatste jaren  
hun eigen systemen uit als onderdeel van een internationaal 
programma. Kleinere producenten kunnen ook profiteren van 
de voordelen door te starten met elementen zoals OEE en 
FMECA.

 omgeving en het beoordelen in hoeverre 
deze acceptabel zijn. De volgende stap is 
vaststellen en borgen van passende risico- 
reducerende maatregelen in systemen en 
processen. Binnen assetmanagement be-
staan er diverse technieken om deze ri si  -  
co’s in kaart te brengen. Zo brengt een 
Failure Mode E�ect and Criticality Analysis 
(FMECA) risico’s als gevolg van technisch 
falen in kaart. Die wordt veelal opgevolgd 
door een Reliability Centred Maintenance 
(RCM)-overweging om een best passende 
beheerstaak, reservedeel of modi�catie te 
bepalen. Inventarisatie van de kosten kan 
hier ook onderdeel van zijn, om een prog-
nose voor een meerjarenbudget af te geven. 
Een Hazard and Operability (HAZOP)- 
studie maakt risico’s bij veranderende 
 basisgrootheden als druk, temperatuur en 
volume binnen een proces zichtbaar. De 
 genoemde risico-analysevormen houden 

of een oven. Volgens de principes van asset-
management realiseren deze assets waarde 
voor hun eigenaar (assetowner) als ze goed 
worden verzorgd door de technische dienst 
(assetmanager). Als bijvoorbeeld een oven 
goed functioneert, worden producten naar 
verwachte kwaliteit gebakken, is de klant 
 tevreden, blij� het imago positief en wordt 
winst gerealiseerd. De oven is dus niet al-
leen een technisch object dat onderhouden 
moet worden om winst te maken. Onder-
houd is ook nodig om een bepaalde kwali-
teitsstandaard te behouden en een positieve 
uitstraling naar de maatschappij te blijven 
houden. A�reuk aan kwaliteitsdoelstellin-
gen leidt tot aanzienlijke imagoschade en 
zelfs tot �nanciële gevolgen. Zo werd in 
 februari een bakkerij gesloten, omdat 
 stukjes asbest van oude ovens in het 
 eindproduct terechtgekomen waren. 

Risicomanagement 
Bij technische bedrijfsmiddelen staat het 
thema risicomanagement centraal. Dit 
 betekent allereerst het inventariseren van   
de risico’s over de levensduur van techni-
sche objecten in hun maatschappelijke 
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Volgens de ISO 55000 wordt assetmanagement gedefinieerd als alle gecoördineerde activiteiten van een organisatie om 

waarde te realiseren uit assets.

Fo
to

: T
eb

od
in

oog op  eventuele a�reuk op voedselveilig-
heid-, milieu-, beschikbaarheid-, imago- en 
 �nanciële doelstellingen. A�reuk wordt 
vastgesteld met een risicomatrix. Die gee� 
niet alleen de grootte van het risico aan 
maar ook de mate waarin een risico accep-
tabel is. De risicomatrix wordt binnen 
 assetmanagement vaak breder toegepast, 
bijvoorbeeld voor het bepalen bedrijfs -  
kri tische assets, managementbeslissingen 
op basis van risico-overwegingen, bepalen  
van prioriteit van storingen, bepalen van 
het e�ciëntste modi�catievoorstel en het 
bepalen van risico’s tijdens werkzaam he-
den. Door te beslissen op basis van een 
 risico-overweging kunnen de juiste keuzes 
worden gemaakt en kunnen daardoor 
 beperkte �nanciële middelen e�ciënter 
worden aangewend.

Onderhoudstrends
Voor de belangrijkste trends in de food, 
 beverage en farmacie is assetmanagement 
een oplossing. Zo zal een bedrijf dat vol-
gens de principes van assetmanagement 
werkt de eerste trend (zie kader) goed kun-
nen volgen. Het bedrijf beschikt dan name-
lijk over een toolbox met gereedschappen 
zoals FMECA, HAZOP en HACCP. Met 
deze analysemethoden worden gevolgen  

en best passende beheersmaatregelen  
door aanscherping van regelgeving in  
kaart gebracht. Het assetmanagement-
systeem schrij� voor deze beheersmaat-
regelen goed in computersystemen en 

bedrijfs processen te borgen met bijhorende 
taken,  bevoegdheden en verantwoordelijk-
heden en dit continu te verbeteren. Een 
organi satie hee� op deze manier het beheer 
en  de compliance van technische installaties 
in zichtelijk gemaakt voor zichzelf en voor 
toeleveranciers en afnemers. 

Operational Excellence
Voor de trend naar Operational Excellence 
biedt assetmanagement ook gereedschappen. 
Zo wordt de Operational Equipment Excel-
lence (OEE)-methode veel gebruikt. Daarin 
zijn kwaliteitsgraad, beschikbaarheid en 
prestatie a�ankelijk van elkaar. Dit betekent 
dat als een productielijn technisch meer be-
schikbaar is, die beter kan worden ingezet. 
Daardoor stijgen de operationele prestatie, 

‘  Veel sectoren stellen hun 
eigen speci�eke norm op’

kwaliteitsgraad en beschikbaarheid. Om 
OEE echt goed in te zetten voor verbetering 
moeten de normprestaties en de actuele 
waarden voor beschikbaarheid, prestatie en 
kwaliteitsgraad al in de engineeringfase be-
kend zijn. Vaak ontbreken deze normpresta-
ties en kan een opdrachtgever daardoor te 
veel geld uitgeven aan een ontwerp. Alleen 
op basis van deze normprestaties kan een 
robuust ontwerp voor een productie-instal-
latie worden gemaakt. Assetmanagement 
 beschikt hiervoor over het gereedschap 
 Reliablity Availabily Maintainabilty & Safety 
(RAMS)-analyse, waarmee de technische en 
operationele prestaties van een ontwerp ge-
veri�eerd kunnen worden.

Toekomstverwachting
De belangstelling voor assetmanagement 
neemt toe in veel sectoren en groeit ook 
nog steeds in volwassenheid. In navolging 
van de algemene norm (ISO 55000) stellen 
veel sectoren nu hun eigen speci�eke norm 
voor assetmanagement op. De verwachting 

is dat de voedingsindus-
trie deze richting zal 
volgen. De principes 
van assetmanagement 
zullen in elke sector een 
steeds grotere rol spelen 
in het behalen van be-

drijfsdoelstellingen. Ze zullen dus van 
waarde zijn voor een kostene�ectieve be-
drijfsvoering waarin prestaties, risico’s en 
kosten gedurende de levenscyclus van een 
bedrijfsmiddel in balans zijn.
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