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Abstract F.F. Nisbet-Schnetkamp 

ABSTRACT 

This report describes the results of an investigation about the possibilities of making a Life Cycle Management 
model that can be used for the SEW ACO (Sensor Weapon and Command System) equipment of the Amphibious 
Transport HNLMS Rotterdam. The final goal is to develop a Life Cycle Management model that can be used for all 
operational units within the Royal Netherlands Navy. The investigation has been made at the SEWACO company in 
Den Helder. The SEWACO company is a maintenance company in the Royal Netherlands Navy. 
As a basis the Life Cycle Management model that has been developed by TNO/FEL for the Minewarfare 
Department has been chosen. By means of the new model it has to be possible to determine the Life Cycle 
Management of the Amphibious Transport. This report describes the functional specifications of the new Life Cycle 
Management model that will be developed by TNO/FEL in co-operation with the SEW A CO-company. 

Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek over de mogelijkheden van het opzetten van een Life Cycle 
Management - model dat toepasbaar is op de SEW ACO (Sensor Wapen en Commando systeem) apparatuur van het 
Amfibisch Transportschip Hr.Ms. Rotterdam. Het uiteindelijke doe! is om een Life Cycle Management - model te 
ontwikkelen dat toepasbaar is op alle operationele eenheden binnen de Koninklijke Marine. Het onderzoek is 
uitgevoerd bij het SEWACO-bedrijf te Den Helder. Het SEW ACO-bedrijf is een onderhoudsbedrijfbinnen de 
Koninklijke Marine. 
Als uitgangsmodel is gekozen voor het Life Cycle Management - model dat door FEL/fNO is ontwikkeld voor de 
Mijnendienst. Met behulp van het nieuw op te zetten model dient de Life Cycle Management van het gehele 
amfibische transportschip bepaald te worden. Dit rapport beschrijft de functionele specificaties van het nieuw op te 
zetten Life Cycle Management - model dat verder door FEL/TNO in samenwerking met het SEW ACO-bedrijf 
ontwikkeld zal worden. 
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SUMMARY 

With the fall of the Berlin Wall and other significant world events like the end of the Cold War, the position of the 
defence industry has changed. There is a lot less money available for the defence industry and likewise for the Royal 
Netherlands Navy. The continuous pressure on budgets and the increasing awareness of effectiveness, and 
particularly efficiency, within the Royal Netherlands Navy is leading to a situation where the area of tension 
between costs and operational readiness is enlarged. 
Because of the situation described above, there is an increased interest in Life Cycle Management. Life Cycle 
Management is a concept that deals with the problems of operational readiness of capital intense material and 
approaches these problems from functional and economic perspectives. Life Cycle Management gives logistic 
support from the design of a product till the removal or decommissioning of a product at the end of its economic life 
(from Cradle to Grave). Life Cycle Management is closely related to Life Cycle Costing, already in widespread use. 
The Netherlands Physics and Electronics Laboratory (TNO-FEL) developed a prototype Life Cycle Management 
Model for the Minewarfare. Department of the Royal Netherlands Navy. This prototype model has been used at the 
Minewarfare Department and the results were promising, but the prototype model is not adequate for wider use in 
other Departments or for complete ships. 
Within the Royal Netherlands Navy the idea has been accepted that Life Cycle Management for the fleet can lead to 
a better cost/performance relationship for the material of the Royal Netherlands Navy. Ir. J. Stavenuiter therefore 
started an investigation with a goal of developing a Life Cycle Management Model, based on scientific knowledge, 
but produced in such a way that the business and management of any company can be highlighted, and possible 
improvements can be identified. Based on this goal there arose the formulation of a problem: 

How can a scientifically derived Life Cycle Management Model be made for the Royal Netherlands Navy, that can 
be used by people who have some computer literacy? 

This has resulted in the formulation of the following order: 

Determine the functional specifications for a Life Cycle Management Model, with a view to a definitive version that 
will be generally applicable within the Royal Netherlands Navy. The prototype Life Cycle Management Model 
made by TNO-FEL for the Minewarfare Department of the Royal Netherlands Navy serves as the basis. TNO-FEL 
will further develop the new Life Cycle Management Model based on the functional specifications of this report. 
The new Life Cycle Management Model shall be tested and practised, by TNO-FEL and the SEWACO-company, on 
the Amphibious Transport HNLMS Rotterdam, where, for this investigation, only the SEWACO-installations will be 
taken into consideration. The new Life Cycle Management Model should strive to determine a more accurate picture 
of the relationship between the business, management and technology with, as a final result, an improved 
cost/effectiveness relationship for the material of the Royal Netherlands Navy. 

THE LIFE CYCLE MANAGEMENT MODEL 

The margin conditions of the Life Cycle Management Model are the following: 

I. The Handleiding Projectrealisatie en Systeembeheer (HPS) has to be used as the basic method. 
2. The operational specifications stated in the instandhoudingsplan (upkeep plan) have to be used as the 

norm/reference. 
3. The Life Cycle Management Model has to be compatible with data from HAKOG and PRA WDA. 
4. The Model has to be able to work under a custodian in a PC-network. 
5. The prototype Life Cycle Management Model, developed by TNO-FEL for the Minewarfare Department, is the 

basis for the new Model. 
6. The Life Cycle Management Model has to be capable of use at the UKC level (eg the level ofa whole ship). 

The new Life Cycle Management Model will be built up from three separate models: the System Effectiveness 
Model (SE Model), the Logistic Process Model (LPM) and the Life Cycle Costing Model (LCC). 
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LOGlsnCS 

THE SYSTEM EFFECTIVENESS MODEL 

The System Effectiveness Model will consist of three different components: Reliability, Availability and Capability. 
The definition of these three components will be defined after a brief explanation of Operational Readiness . 

The Operational Readiness 

The mission of the Royal Netherlands Navy is to be ready to fight at sea, or in other words the Royal Netherlands 
Navy has to be in a state of Operational Readiness. In the Royal Netherlands Navy, Operational Readiness is 
measured by means of the HAKOG-model. This is a mathematical model with which it is possible to determine 
every four weeks the operational readiness of a unit/ship. In this model there is a split between primary and 
secondary functions. The primary functions are Anti Air Warfare (AA W), Anti Submarine Warfare (ASW) and Anti 
Surface Warfare (ASUW). Their are six secondary functions (zeemanschap=seamanship, 
C3=command/control/communication, NBCD (Nuclear Biological Chemical and Damage control), energie en de 
voortstuwing=services and propulsion, zelfverdediging boven water=self defence above water, zelfverdediging 
onder water=self defence underneath the water) ; note communications is a part of one secondary function . In the 
HAKOG-model, the communication systems are not involved in one of the primary functions . The Material 
Readiness (MG) is calculated for every function . The Material Readiness (MG) of a unit can be determined as 
follows: 

• each primary function will be weighted and after that the results will be multiplied with a factor (zl, 72 or Z3), 

and these will be added together. The factors are a measurement of the relative importance of the function; 
• all secondary functions will be weighted and multiplied with each other; 
• the Material Readiness (MG) of a unit is the product of these two results. 

1/ 12 

MGschip = (MGZMS * MGC3 * MGNBCD * MGEV * MGZVBW * MGZVOW) * 

An installation can be important for several functions . The installations that are part of the functional breakdown of a 
primary and /or secondary function , have per function a weight-factor which is a measurement of the relative 
importance of the installation for that function . With the HAKOG-computermodel the Material Readiness of the ship 
if an installation breaks down can be calculated. This also can be done for the three primary functions of AA W, 
ASUW and ASW. The Material Readiness of the whole ship has to be calculated because communication 
installations are not part of one of the primary functions . The influence of an installation on the secondary functions 
can be determined with the following formula: 

1/ 12 

MGsecundaire functies = (TTsecundaire functies) 
MGschip 
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The influence of an installation on the primary or secondary functions can be determined with the following 
formula: I - MG, the result of this formula is the Materials Influence (Ml). The MI is a weight-factor, for every 
installation the weight-factor can be determined that describes its influence on one of the primary functions and on 
the whole ship. Per installation four parameters can be determined: 

I. Ml AAW 
2. Ml ASUW 
3. Ml ASW 
4. Ml ship/UKC 

Availability 

= I - MGLVD = I - MGAAW, 
= I - MGZDB = I - MGASUW, 
= I - MGOZB = I - MGASW, 
= I - MGship/U KC 

The availability of a system can be determined using uptime and downtime. The general formula for availability is 
the following : 

uptime 
Ao 

uptime + downtime 

This formula can be approximated using Integrated Logistic Support (!LS) terms: 

MTBF MTBSM 
Ao * 

MTBF + MLDT + MTTR MTBSM + MSMT 

The Material Influence is a weight-factor that gives the influence of an installation on the Material Readiness of a 
ship or on a primary function , the Ml is known for every installation, therefore the availability for a primary function 
or a secondary function can be determined in the following way: 

X 

AO.primary function j I Mlj * AO,installation = L Mlij * AO,i 
installation i=l 

X 

AO.secondary function k I Mlk * AO,installation = L Mlik * AO,i 
installation i=l 

where Mlij is the weight-factor belonging to installation i for the primary function j , Mlik is the weight-factor 
belonging to installation i for the secondary function k and for which it is known that: 

X X MTBF MTBSM 
I Mlij = Z:Mlik = I and AO.installation= *-------
i=l i=l MTBF + MLDT + MTTR MTBSM + MSMT 

To determine the total availability of a ship/UKC when all installations are working, the same method shall be used 
as for determining the availability of a primary function : 

X 

AO.ship I Mlship * AO.installation = L Mliship * AO,i 
installat ion i= I 

where Mliship is the weight-factor belonging to installation i and for which it is known: 
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X MTBF MTBSM 
L Mliship = I en AO,installation = * 
i=l MTBF + MLDT + MTTR MTBSM+MSMT 

When one or more installations are out of order, this will have an influence on the readiness of the ship. The 
formulas for availability have to be amended in the following formulas: 

AO.primary funct ion j 

AO.ship 

X 

L Mlij * AO,i * Oi 
i=l 

X 

L Mliship * AO.i * Oi 
i=l 

where Oi is O or I; 0 means that the installation is out of order (down or not Operational) and 1 means the 
installation is working (up or Operational). 

Reliability 

The general formula for the reliability of a system, when there is a constant failure rate, is the following: 

-At 

Ro = e 

where: Ro = probability of success 
e = natural logarithm base 
'A. = failure rate = FR = 1/MTBF 
t = mission duration. 

In general the following can be stated: 

• Complex systems with a wide variety of components and subsystems, each with its own failure rate, age and 
replacement time, seem to have a constant failure rate, if the complex system is not redundant. 

• Negative-exponential distribution has to be used if there is insufficient knowledge of the failure parameters or 
when the calculations get too complex. 

On board a ship there are many complex systems with a great variety of components and subsystems, and with a new 
ship there is little knowledge of the failure parameters, therefore the negative exponential function will be used for 
the Life Cycle Management - model. In ILS terms this will be the following formula: 

-t/MTBF 

Ro = e 

To get the reliability of a ship or the reliability of one of the functions , the Ml can be used in the following way: 
X 

RO,primary function j L Mlj *RO,installation = L Mlij *RO,i 
installation i=l 

X 

RO.secondary function k L Mlk *RO,installation = L Mlik *RO,i 
installation i=l 

where Mlij is the weight-factor belonging to installation i for the primary function j , Mlik is the weight-factor 
belonging to installation i for the secondary function k and for which it is known that: 
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X X 

L Mlij = I:Mlik = 1 
i=l i=l 

and R0,installation 

-t/MTBF 

e 

F.F. Nisbet-Schnetkamp 

To find the total reliability of a ship/UKC, when all installations are working, the same method is used as for 
determining the reliability of the primary functions . 

X 

R0,ship L Mlship *R0,installation = L Mliship *R0,i 
install ation i=l 

where Mliship is the weight-factor belonging to installation I and for which is known: 

X 

I: Mliship = 1 and 
i=l 

R0,installation 

-t/MTBF 

e 

When one or more installations are out of order, this will have an influence on the reliability of the ship and often 
also has an influence on the reliability of one or more of the primary functions . Therefore the formulas for reliability 
have to be amended in the following formulas: 

R0,primary function j 

R0,ship 

X 

I: Mlij *R0,i * Oi 
i=l 

X 

L Mliship *R0,i * Oi 
i=l 

where Oi is O or 1; 0 means that the installation is out of order (not Operational), 1 means the installation is working 
(Operational). 

Capability and System Effectiveness 

If the capability of the system is be measured according to the !LS-model, then the Failure Mode Effects and 
Critically Analysis (FMECA) method should be used . This method requires excessive effort and time to complete 
properly. Another method has therefore been developed in the SEWACO-company. 

The System Effectiveness (SE) is a way of measuring to what degree a product is acting as expected (by the user). 
The Installation Effectiveness (IE) is the same as SE but for an installation rather than a complete system. In the 
Royal Netherlands Navy a administration system for weapon engineers is used called PRA WDA. One of the 
parameters that can be found in PRA WDA is the serviceability: 
• S(O) = serviceability = (operational time - downtime)/(operational time) = (active time - downtime)/(active time) . 

Active time and downtime are the I LS-terms. 

Capability is a parameter that specifies how the product is acting against the operational standards. The operational 
standards are determined before the exploitation of the ship and are a norm for the ship. The capability (Ci) of a 
system can be determined with the Functional System Test (FST). Each ship does these tests during the sailing 
material trials. Every system is tested during these trials . If the capability is not known, because there has not been a 
FST, then the capability has to be determined by a System Engineer. The Installation Effectiveness of an 
installation/BSMI can be determined with the following formula : 
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where the constants CI , C2 and C3 indicate the importance of the factors S(0);, C; and Ro,; for determining the 
Installation Effectiveness. The IEi, S(0);, C; and Ro,; are between 0 and I . 
To confine the System Effectiveness of a ship, the same method is used as for defining the availability and reliability 
of a ship. The MI determines how important a installation is for a ship, therefore the System Effectiveness can be 
confined in the following way: 

X 

SE primary functionj I Mlj *IEinstallation = I Mlij *IEi 
installation i=l 

X 

SE secondary function k I Mlk *IEinstallation = I Mlik *IEi 
installation i=l 

where Mlij is the weight-factor belonging to installation i for the primary function j , Mlik is the weight-factor 
belonging to installation i for the secondary function k and for which is known that: 

X X 

I Mlij = IMlik = I and IEi 
i=l i=l 

In other words, the IE has to be defined for every SE WACO-installation. When the capability (Ci) of an installation 
changes the model must incorporate this . To find the total System Effectiveness of a ship/UKC, when all 
installations are working, the same method is used as for determining the System Effectiveness of the primary 
functions . 

X 

SE ship I Mlship *IEinstallation = I Mliship *IEi 
installation i=l 

where Mliship is the weight-factor belonging to installation i, and for which it is known: 

X 

I Mliship = I and 
i=I 

IEi 

When one or more installations are out of order, this will have an influence on the System Effectiveness of the ship 
and often also has an influence on the System Effectiveness of one or more of the primary functions. The formulas 
for the System Effectiveness therefore have to be amended in the following formulas: 

SE primary functionj 

SE ship 

X 

I Mlij *SEi * Oi 
i=l 

X 

I Mliship *SEi * Oi 
i=l 

where Oi is 0 or I ; 0 means that the installation is out of order (not Operational), I means the installation is working 
(Operational). 
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THE LOGISTIC PROCESS MODEL (LPM) 

The Logistic Process Model will be the communication model and has to relate the System Effectiveness Model to 
the Life Cycle Costing Model. The base of the LPM is been drawn in the picture following. The LPM consist~ of six 
base processes. These processes are: taakstelling (job description), resources, producten en diensten (products and 
services), management, ondersteuning (support) and kosten (costs). 

MANAGEMENT 

JOB DESCRJ PT/ ON 

PROCES 

RESOURCES 
COSTS 

1--,-
In a report called 'Life Cycle Management .... een wetenschappelijk onderzoek waard ... ; Een baseline voor een LCM
model', the base processes are described. For the Amphibious Transport HNLMS Rotterdam the Performance 
Responsible Units (PVE's) are being sought. For each PVE the data for the different processes have been collected. 
Currently a computer programme is available called BPWIN, with which it is possible to show all the processes 
diagrammatically. All the processes of the LPM can, with help of BPWIN, be placed in order. It still remains to be 
investigated if it is possible to connect BPWIN to the System Effectiveness model and to the Life Cycle Costing 
model. 

Base of the Logistic Process Model 

• Assign per BSMI the PVE that is primary responsible for the BSMI, this is laid down in the report 'Life Cycle 
Management ... een wetenschappelijk onderzoek waard ... ;Een baseline voor een LCM-model'. 

• Import in the system each BSMI budget. 
• Import in the system the instandhoudingsconcept (upkeepconcept)/primary task per BSMI. 
• Import per BSMI the SK (significant class) and the SI (significant index), this data can be found in the 

instandhoudingsplan (upkeepplan) of the Amfibic Transportship. 
• Import per BSMI the delivered products and services, this data is collected and laid down in the report of LT. 

Leijnse and LT. van der Zee. 
• Import per BSMI how much support is received and from which department support is received. 
• Resources; import the infrastructure costs, personnel costs and material costs. 
• Management; import how many is received per BSMI. 
• Costs: The total costs of the resources, support and management. The total costs have to be compared with the 

budget. 

In the LPM several screens have to be developed, in which the connection is made with the SE-Model and with the 
LCC-Model. 
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THE LIFE CYCLE COSTING MODEL (LCC Model) 

To get a good Life Cycle Management Model, there has to be a connection with a Life Cycle Costing Model. Most 
of the information needed for a LCC Model can be found in the current company control system 
(bedrijfsbeheersysteem). For a good LCC Model it is necessary to have data about the sort of maintenance that a 
system received, the duration of the maintenance, data about the scheduled and unscheduled maintenance, who 
carried out the maintenance, the details of costs for the maintenance, what part or component received maintenance 
and to which system this part or component belongs. Most of this data can be found in the Financieel Subsysteem 
(Financial Subsystem) of the Bedrijfs Beheer Systeem (BBS). Data about the modification of parts or components of 
the installations can be found in the VAS/LOG DOC (Stock Administration System/Logistic Documentation system), 
which is another information system that is used in the Royal Netherlands Navy. 
In the BBS data is registered concerning the production processes. All data, excluding data about repairs conducted 
on a ship by the Royal Netherlands Navy, is available for determining the costdrivers, in the BBS. Costdrivers are 
products that, when used under normal circumstances, cost substantial more than originally calculated. 

Most of the data that is needed for the LCC Model is available in the BBS. The one thing that it is not possible to 
show yet are the costs per BSMI (installation) or per UKC (system). A new screen has to be developed, which shows 
those costs per BSMI or per UKC. There is already a screen available which shows per UKC the projects that have 
been started. There is also a screen that shows the projects that have been started per BSMI. By means of these 
screens it should be possible to make a screen in which the costs per UKC and per BSMI are shown. These costs are 
the total costs of the project underway for that UKC or that BSMI. Also it is necessary to make BSMI and UKC 
obliged data. 
Per project it is shown how those costs are built up; that is why in the new screen the build up of the costs can be 
shown: 

• first of all how much it is costing per main task, what kind of maintenance it is per project, the duration of the 
maintenance and who is carrying out the project, 

• than the costs have to be split up according to the following subjects: 
I. medewerker (employee), 
2. machine (machine), 
3. verrichting (performance that has been carried out), 
4. materiaal (material), 
5. uitbesteding (carried out by other companies), 
6. overige (remains), 

• split up the costs so it is possible to see if it concerns Periodic (scheduled) maintenance or Corrective 
(unscheduled) maintenance and point out who carried out the maintenance. 

The budgeted costs have to be shown next to the real costs. 

GENERAL PERCEPTION OF THE LCM MODEL 

The Life Cycle Management Model is going to be an application on the intranet WIN-NT. 
The Life Cycle Management Model is developed to manage material with a specific task conform ILS. For the Royal 
Netherlands Navy this will be done till the level of class/ship. A ' web page' on intra- or extranet is seen as the ideal 
information carrier for the Life Cycle Management Model. The users can find information at several levels, for 
example: 
• the maintenance costs of the past year per UKC (system) but also per BSMI (installation); 
• the planned costs for the following years; 
• the present-day system effectiveness of the system compared with the requirements and the past; 
• which PVE's (divisions) add the most and cost least (are the most effective), or the other way around. 

The relation to time, within the framework of the life cycle of the material, shall be sought after in the making of the 
base line Life Cycle Management Models per year. During this period these models shall be periodically translated 
from the status base line to the status current. 

X 



lnhoudsopgave 

INHOUDSOPGA VE 

• Voorblad 
• Abstract 
• Summary 
• Inhoudsopgave 

• Functionele Specificaties voor het A TS(KM) LCM-model. 
Indeling scriptie; voorwoord 
Indeling van het rapport 

• Vooronderzoekrapport 
Vora. I. Life Cycle Management binnen de Koninklijke Marine 
Vora. I. I. Life Cycle Management in het algemeen 
Vora.1.2. Life Cycle Management bij de Koninklijke Marine 
Vora.2. De Koninklijke Marine en de Directie Materieel 
Vora.2.1. De Instandhoudingsfilosofie van de Koninklijke Marine 
Vora.2.2. Nieuwe stromingen binnen de Koninklijke Marine 
Vora.2.2 .1. CALS (Continuous Acquisition and Life cycle Support) 
Vora.2.2.2. !LS (Integrated Logistic Support) 
Vora.3. Het SEWACO-bedrijf 
Vora.3. I. De kunst van de instandhouding 
Vora.3.2. Instandhoudingsconcept 
Vora.3.3. Life Cycle Management project in relatie met TNO-FEL 

• Probleemanalyserapport 
Para. I. Life Cycle Management (LCM) 
Para. I. I. Life Cycle Management model Mijnendienst 

FF. Nisbet-Schnetkamp 

BLADZIJDE 

II 
III 
XI 

Para. I. I. I. Beperkingen van het Life Cycle Management model Mijnendienst 

2 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
6 
6 
6 
7 
9 
9 
10 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
15 
16 
16 
17 
18 
18 
18 
18 
19 
19 
20 
21 
21 
21 
22 
23 
24 
24 
25 
25 
26 
26 
26 
28 
28 

Para.1.1.2. Enkele tot nu toe behaalde resultaten 
Para.1.1.3. Life Cycle Management aandachtsgebied; ' CESAR' 
Para.2. Plan van aanpak/definitiefase 
Para.2.1. Randvoorwaarden en globale specificaties LCM-model 
Para.2.1.1. Randvoorwaarden van het Life Cycle Management model 
Para.2.1.2 Globale Specificaties van het Life Cycle Management model 

• Basisontwerpdossier 
Bodo. I. 
Bodo.2. 
Bodo.2. 1. 
Bodo.2.1.1. 
Bodo.2 .2. 
Bodo.2.3 . 
Bodo.2.4. 
Bodo.2.4. 1. 
Bodo.2.4.2. 
Bodo.3. 
Bodo.3.1 . 
Bodo.3 .2. 
Bodo.4. 
Bodo.4 .1. 
Bodo.4.2. 
Bodo.4.2.1. 
Bodo.4.2.2. 
Bodo.4.2.3. 
Bodo.4 .2.4. 
Bodo.4 .3. 

Het Life Cycle Management - model 
System Effectiveness -model 
"Operationele gereedheid" 
Meten "operationele gereedheid" 
Beschikbaarheid - Availability (Ao) 
Betrouwbaarheid - Reliability (Ro) 
Capability (Co) - System Effectiveness (SE) 
Capability en !LS 
De System Effectiveness (SE) van een schip/UKC 
Logistic Process Model 
Basisgegevens voor Logistic Process Model (LPM) 
Basis Logistic Process Model 
Life Cycle Costing model 
Life Cycle Management en Life Cycle Costing 
Huidige situatie bij de Koninklijke Marine 
Vaststelling Costdriver (CD) en Availability killer (AK) 
Rapportage 
Bedrijfs Beheer Systeem (BBS) 
VAS/LOGDOC 
Samenvatting in relatie tot het Life Cycle Costing model 

XI 



lnhoudsopgave F.F. Nisbet-Schnetkamp 

Functioneeldossier 
Fudo. l . 
Fudo.1.1. 
Fudo.2 . 
Fudo.2 .1. 
Fudo.2.1.1. 
Fudo.2.1.2. 
Fudo.2.2. 
Fudo.2.3. 
Fudo.2.4. 
Fudo.3 . 
Fudo.4 . 
Fudo.4 .1. 
Fudo.5. 

Het Life Cycle Management model 
Toelichting op het conceptuele LCM-model 
Het System Effectiveness Model 
Het HAKOG-model 
Meten gereedheid conform het HAKOG-model 
Korte schets van de ver. HAKOG-methode gebruikt voor het SE-model 
Beschikbaarheid van een schip/UKC 
Betrouwbaarheid van een schip/UKC 
De System Effectiveness (SE) van een schip/UKC 
Logistic Process Model (LPM) 
Life Cycle Costing Model (LCC-model) 
Yan BBS en VAS/LOGDOC naar Life Cycle Management model 
Algemene voorstelling van het LCM-Model 

• Conclusies en aanbevelingen 

• Literatuurlijst 

• Lijst van afkortingen 

• Bijlage A: Informatiesystemen die gebruikt worden binnen de Koninklijke Marine 
• Bijlage B: Uitwerking bepaling Reliability-Capability-Availability Mijnendienst model 
• Bijlage C : Voorbeeld HAKOG-model 
• Bijlage D: ILS begrippen 
• Bijlage E: Conceptueel LPM voor het ATS 
• Bijlage F: Voorbeeld BPWIN 
• Bijlage G: Schema lnstandhouding 
• Bijlage H: BBS en VAS/LOG DOC 

29 
29 
29 
29 
30 
30 
31 
31 
33 
34 
35 
36 
36 
37 

38 

40 

42 

44 
47 
64 
66 
74 
75 
81 
82 

XII 



Functione/e specificaties voor her A TS(KM) LCM-model F.F. Nisbet-Schnetkamp 

FUNCTIONELE SPECIFICATIES VOOR HET ATS(KM) LCM-MODEL 

INDELING AFSTUDEERONDERZOEK-RAPPORT 

Voorwoord 

Orientatie 

Het voorliggende rapport behandelt het Life Cycle Management Model dat ontwikkeld wordt voor de Koninklijke 
Marine. De ontwikkeling wordt uitgevoerd ten behoeve van het SEW ACO-bedrijf van de Koninklijke Marine met 
medewerking van TNO-FEL. Dit rapport is een aanzet tot de functionele specificaties, die door TNO-FEL verder 
zullen worden uitgewerkt zodat ze kunnen worden verwerkt in een computerbased Life Cycle Management 
applicatie. De functionele specificaties in dit rapport zullen door TNO-FEL worden uitgewerkt tot technische 
specificaties. 
Het SEWACO-bedrijf draagt zorg voor de beschikbaarheid van het SEWACO-materieel, met inachtname van de 
kwaliteitszorg en de Arbo- en milieu-eisen, tegen minimale kosten opdat de operationele gereedheid van de 
zeemacht in overeenstemming wordt gebracht of gehouden met de daarvoor gestelde eisen. Het Life Cycle 
Management Model gemaakt door TNO-FEL ten behoeve van de Mijnendienst dient als basis. 

Deze studie is een onderdeel van het Life Cycle Management project dat is opgezet door het Hoofd Engineering van 
het SEW ACO-bedrijf, ir. J. Stavenuiter. Het onderzoek van ir. J. Stavenuiter betreft Life Cycle Management in de 
maritieme sector in het algemeen. Promotor van het onderzoek is Prof.Ir. S. Hengst van de Technische Universiteit 
Delft. 

Life Cycle Management in de maritieme sector I 

In principe is Life Cycle Management van toepassing in elke branche waar kapitaal intensief materiaal wordt 
ingezet, oftewel bedrijven waar relatief veel geld wordt gei'nvesteerd in het materieel. Dit kan van 
landbouwcooperaties tot luchtvaartmaatschappijen aan toe zijn. Dit onderzoek is gei'nitieerd vanuit de Koninklijke 
Marine en zal zich dan ook specifiek richten op de maritieme sector. 
Binnen de KM leeft het idee dat Life Cycle Management voor de vloot kan leiden tot een betere afstemming tussen 
uitvoering, bedrijfsvoering en wetenschap metals resultaat een verbeterde kwaliteit/kosten verhouding van het KM
materieel. Door de steeds verder gaande bezuinigingen op de defensie-uitgaven, maar ook door de technologische 
ontwikkelingen, wordt de druk steeds groter om de prijs/prestatieverhouding van het materieel te verbeteren. 

Wetenschappelijke verantwoording 

Voor de maritieme sector is er, op gebied van methoden en technieken t.a.v. Life Cycle Management, veel meer 
(wetenschappelijke) kennis voorhanden dan op het ogenblik in de praktijk bekend is, laat staan zinvol wordt 
toegepast, dit zowel op bedrijfskundig, technisch als op financieel/economisch gebied. Vanuit de praktijk is het 
duidelijk dat Life Cycle Management voor de Koninklijke Marine een nieuw begrip is. Het enige begrip dat, op dit 
gebied, enigszins leeft binnen de Koninklijke Marine is Life Cycle Costing. Binnen de Koninklijke Marine zijn er 
dan ook Life Cycle Costing programma's voorhanden, maar er is geen koppeling gemaakt met de uitvoerende 
processen, de taakstelling en de gestelde eisen aan het materieel. Het streven is om een Life Cycle Management 
programma op te zetten dat wetenschappelijk verantwoord en praktisch toepasbaar is. Oftewel het programma zal 
bruikbaar moeten zijn voor mensen die geen computerdeskundigen zijn. 

Een doelstelling van het onderzoek van ir. J. Stavenuiter is het opzetten en uitvoeren van een onderzoek metals een 
van de doelen het ontwerpen van een Life Cycle Management- model, gebaseerd op wetenschappelijke kennis, maar 

1 Life Cycle Management voor de maritieme sector, ... een wetenschappelijk ondcrzoek waard 1!, ir. J. Stavenuiter, Koninklijke Marine Den 
Helder, 24 januari 1997. 
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zodanig bewerkt en gemodelleerd dat de uitvoering en de bedrijfsvoering van een willekeurige organisatie ermee 
kan worden doorgelicht en mogelijke verbeteringen ermee aangegeven kunnen worden. 

Probleemstelling 

Hoe lean een wetenschappelijk verantwoord Life Cycle Management model voor de Koninklijke Marine worden 
gemaakt, dat zowel bruikbaar is voor personeel op de werkvloer, als voor de stafbinnen het bedrijf. 

Opdrachtformulering 

Het bepalen van de functionele specificaties voor een Life Cycle Management model <lat toepasbaar is binnen het 
SEW ACO-bedrijf, waarbij bet uiteindelijk te ontwikkelen Life Cycle Management Model algemeen toepasbaar moet 
worden binnen de Koninklijke Marine. Het Life Cycle Management Model gemaakt door TNO-FEL ten behoeve 
van de Mijnendienst dient als uitgangsmodel. Op basis van <lit functionele ontwerp zal TNO-FEL bet Life Cycle 
Management model verder gaan ontwikkelen. Het te ontwikkelen Life Cycle Management model zal, door TNO
FEL en het SEW ACO-bedrijf, worden getest en toegepast op de bet Amfibisch Transport Schip Hr. Ms. Rotterdam 
waarbij alleen de sewaco-installaties in bescbouwing worden genomen. Het streven is om met behulp van het te 
ontwerpen Life Cycle Management Model een betere afstemming te krijgen tussen uitvoering, bedrijfsvoering en 
wetenscbap met als uiteindelijk resultaat een verbeterde prijs/prestatie verhouding van het materiaal van de 
Koninklijke Marine. 

lndeling van bet rapport 

De indeling van het rapport is ontleend aan het Handboek Projectrealisatie en Systeembebeer (HPS)2 
• Er is gekozen 

voor HPS omdat deze indeling specifiek voor de Koninklijke Marine is opgezet en mede daardoor, bet meest bekend 
is binnen de Koninklijke Marine. 

Het rapport heeft de volgende indeling: 

Vooronderzoekrapport (VORA) 

In dit hoofdstuk wordt het begrip Life Cycle Management uiteengezet en wordt de omgeving omschreven waarin het 
onderzoek plaatsvindt. Yerder wordt de globale structuur van het bedrijfweergegeven alsmede de nieuwe 
ontwikkelingen binnen de Koninklijke Marine en binnen het SEWACO-bedrijf. 

Probleemanalyserapport (PARA) 

In dit hoofdstuk wordt de uitgangspositie van het Life Cycle Management - project weergegeven. Aan de hand 
hiervan zijn er een aantal op te lossen vraagstukken gedefinieerd. Onder andere wordt bekeken in hoeverre het Life 
Cycle Management model van de Mijnendienst bruikbaar is voor het nieuwe Life Cycle Management model. Verder 
worden de globale specificaties en de randvoorwaarden van het te ontwikkelen model uiteengezet. 

Basisontwerpdossier (BODO) 

In het BODO wordt de uitwerking van het Life Cycle Management model weergegeven. In dit hoofdstuk worden de 
methodes weergegeven die gebruikt zijn om te komen tot het Life Cycle Management model. Er is een opsplitsing 
gemaakt naar het System Effectiveness model, naar het Logistic Process Model en naar het Life Cycle Costing 
model. Deze drie modellen zijn onderdeel van het Life Cycle Management model. 

2 Hanclboek Projectrealisatie en Systeembeheer, Ministerie van Defensie, tweede versie, 1988 
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Functiedossier (FUDO) 

Het FUDO is het eigenlijke rapport, waarin de aanzet tot de functionele specificaties van het Life Cycle Management 
Model zijn omschreven. In dit dossier worden de drie modellen van het Life Cycle Management model verder 
uitgewerkt zodat ze toepasbaar zijn op het Amfibisch Transportschip Hr.Ms. Rotterdam. 

3 
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VOORONDERZOEKRAPPORT 

In dit hoofdstuk wordt het begrip Life Cycle Management uiteengezet en word! de omgeving omschreven waarin het 
onderzoek plaatsvindt. Verder wordt de globale structuur van het bedrijf weergegeven alsmede de nieuwe 
ontwikkelingen binnen de Koninklijke Marine en binnen het SEWACO-bedrijf 

VORA.I. LIFE CYCLE MANAGEMENT BINNEN DE KONINKLIJKE MARINE 3 

Kostemeductie is prioriteit nummer een geworden voor vele organisaties die geconfronteerd worden met een 
teruglopende markt en daardoor afnemende inkomsten. Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat zowel profit- als 
non-profitorganisaties, die werken met kapitaal intensief materieel, relatief veel geld en tijd steken in Life Cycle 
Management. Het doe) hiervan is om de kwaliteit en prijs verhouding van het bedrijfsmaterieel zoveel mogelijk te 
verbeteren. Het defensie-apparaat is de laatste jaren sterk onderhevig aan bezuinigingen vandaar dat ook de 
Koninklijke Marine geconfronteerd wordt met een krapper budget. Om te blijven voldoen aan de gestelde eisen zal 
de prijs/prestatieverhouding van de Koninklijke Marine geoptimaliseerd dienen te worden. 

Vora.I.I. Life Cycle Management in bet algemeen 

Life Cycle Management (LCM) is een bedrijfsvoering tijdens de verschillende levensfasen ( ontwerp, realisatie, 
exploitatie en afvoeren) van een object, of in bet algemeen materiaal. LCM is dan ook primair materieel gericht. In 
dat opzicht heeft LCM een sterke relatie met Life Cycle Costing (LCC). 
Onder LCC verstaat men een studie van de totale kosten van een object over de volledig levensduur, waarop het 
beleid wordt afgestemd. 
Daamaast is LCM ook proces gericht. In dat opzicht heeft bet veel overeenkomsten met concepten als Total Quality 
Management (TQM). Bij TQM is het management specifiek gericht op betere organisatieresultaten, tevreden klanten 
( re la ties), tevreden medewerkers en een positief maatschappelijk imago. LCM heeft als uitgangspunt de door de 
klant, c.q. gebruiker, gestelde gewenste specificaties van bet materieel, metals doe! deze te bereiken tegen minimale 
kosten. 

Vora.1.2. Life Cycle Management bij de Koninklijke Marine 

Voor zover Life Cycle Management toegepast wordt bij de Koninklijke Marine is bet LCM-concept gebaseerd op de 
' design-to-cost' methode voor de ontwerp-fase en de '!LS-approach' voor de exploitatiefase (ILS= Integrated 
Logistic Support). Onder 'design-to-cost' wordt verstaan: Kostemeducties over de gehele levenscyclus moeten hoge 
prioriteit krijgen bij scheepsontwerp. De levensduurkosten (LCC) staan centraal bij deze methoden. 

VORA.2. DE KONINLIJKE MARINE EN DE DIRECTIE MATERIEEL 

De Bevelhebber Der Zeestrijdkrachten (BDZ) is belast met bet bevel over de gehele Koninklijke Marine, dit behelst 
bet bevel over de operationele, oftewel inzetbare eenheden alsmede over de ondersteunende stafafdelingen die 
samen de Koninklijke Marine vormen. In de rest van bet rapport wordt onder operationele eenheden de inzetbare 
eenheden bedoeld. Door de geografische spreiding van de operationele eenheden zijn er regionale bevelhebbers 
aangesteld. De regionale bevelhebbers zijn de Commandant Zeemacht Nederland (CZMNED) en de Commandant 
Zeemacht Caribisch gebied (CZMCARIB). 
De stafafdeling materieel wordt geleid door de Directeur Materieel van de Koninklijke Marine (DMKM). De 
DMKM is verantwoordelijk voor het voorzien in, instandhouden van en afvoeren van bet materieel. Met bet 
instandhouden wordt bedoeld onderhouden, bevoorraden en beheren van materieel. De verantwoordelijke voor 
instandhouding is de Souschef Materieel Exploitatie. 

3 Life Cycle Management, introductie van een instrument voor de bedrijfsvoering van Defensie, TNO/FEL, januari 1997. 
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Organigram Koninklijke Marine 

.__ ___ -.-____ _.I ._I ___ c_z_M~_[._R_,_s __ ____,I ._I ___ c_K_M_AR_N_s ___ _, 

SousChef Materieels Exploitatie 

I het SEWACO-bednJf I 

Vora.2.1. De instandhoudingsfilosofie van de Koninklijke Marine 4 

In de instandhoudingsfilosofie materieel der Koninklijke Marine is onder andere beschreven hoe het onderhoud 
wordt vastgelegd en is georganiseerd. Dit document geeft een raamwerk voor het ontwikkelen, voorbereiden en 
uitvoeren van een instandhoudingsplan voor een bepaalde klasse platformen. Deze filosofie is opgesplitst in een 
onderhoudsfilosofie en een bevoorradingsfilosofie. 

De onderhoudsfilosofie omvat doelstellingen en criteria met betrekking tot enerzijds de wijze waarop het onderhoud 
zal worden uitgevoerd en de structuur van de organisatie, anderzijds de maximaal toelaatbare onderhoudsinspanning 
van een platform. 

De bevoorradingsfilosofie omvat enerzijds doelstellingen en criteria met betrekking tot de wijze waarop de 
bevoorrading georganiseerd dient te zijn, anderzijds de maximaal toelaatbare bevoorradingsinspanning van de 
organisatie. 

De instandhoudingsfilosofie leidt tot een instandhoudingsplan per klasse van platformen, welke weer bestaat uit een 
onderhoudsplan en een bevoorradingsplan. Het onderhoudsplan en bevoorradingsplan zijn voorgekomen uit de 
onderhoudsfilosofie en de bevoorradingsfilosofie. 
Het instandhoudingsplan dient bij de realisatie van het nieuwbouwproject te worden vastgesteld onder de 
verantwoordelijkheid van de projectleiding. Het onderhoudsplan per klasse leidt weer tot een onderhoudsconcept per 
installatie of groep installaties. 

Het onderhoudsconcept bevat technisch gezien informatie over welk soort onderhoud op welke wijze (wanneer) 
plaatsvindt. Organisatorisch is vastgelegd wie (welke eenheid) en op welk niveau de onderhoudsactiviteiten moeten 
worden uitgevoerd. Het onderhoudsconcept is de aanpak van de onderhoudsactiviteiten op basis van de technische 
kenmerken van het materieel. De onderhoudsactiviteiten moeten passen binnen de van toepassing zijnde 
randvoorwaarden. Hierbij valt met name te denken aan materieel-logistieke uitgangspunten zoals materieel 
gereedheid, vaar- en onderhoudsplan, aantal en samenstelling van de bemanning, de onderhoudsinspanningen, 
veiligheid en kosten. Het boekwerk "De leidraad tot het ontwikkelen van een onderhoudsconcept" dient als 
handleiding bij de samenstelling van het onderhoudsconcept. 

Het doe! van het geheel der plannen is te komen tot een integrale benadering van het instandhoudingsproces. Door 
een gestructureerde aanpak wordt de behoefte aan onderhoud bepaald en worden daaruit de voortvloeiende taken 
beschreven. Het instandhoudingsplan wordt zowel voor SEW ACO als voor platform onder verantwoording van de 
projectleider nieuwbouw opgesteld. 

Het instandhoudingsplan is een dynamisch document dat aangepast wordt naarmate er van meer installaties 
instandhoudingstechnische aspecten bekend zijn. De instandhoudingsconcepten worden per installatie (BSMI) of per 
deelinstallatie opgemaakt voor de gehele geplande levensduur van de desbetreffende installatie. Een 
instandhoudingsconcept is een zogenaamd levend document, dat wil zeggen dat het continu geevalueerd en 

4 lnstandhouding voor het materiaal der KM, Koninklijke Marine, 19 maart 1991 . 
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bijgesteld moet worden. Indien de geplande levensduur van een installatie wijzigt, of indien er een modificatie wordt 
uitgevoerd, zal ook het instandhoudingsconcept van die installatie gewijzigd dienen te worden. 

INSTANDHOUDINGSFILOSOFI · · · · · · · · · · ········· .. I .... K __ M ___ v __ L __ o __ o __ T.._N...,1v,....EA ___ u _____ _. 

I 
_1N_sT_A_N_D_H_o_u_o.,.1_N_G_s_PL_A_N _ ___, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·l...._s_c _H_E_E_rs_KL_A_s_sT"E ______ _. 

I 
.._1N_sT_A_N_D_H_o_u_o~1_N_G_s_c _o_N_c_E_P__.T • • -• • • • • • • • • -------I INST ALLA TIE 

I 
.._E_IN_o_r_R_o_ o _u_c_T_E_N ____ _. ... ... .......... . . -I INST ANDHOUDINGSBESCHEIDEN I 

Vora.2.2. Nieuwe stromingen binnen de Koninklijke Marine 

Twee relatiefnieuwe stromingen binnen de Koninklijke Marine zijn CALS (Continuous Acquisition and Life cycle 
Support) en ILS (Integrated Logistic Support). Voor nieuwbouwprojecten zullen deze stromingen steeds belangrijker 
worden. 

Vora.2.2.1. CALS (Continuous Acquisition and Life cycle Support) 5 6 

Continuous Acquisition and Logistic Support (CALS) is een gezamenlijk initiatief van het Amerikaanse ministerie 
van Defensie, het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken en de Amerikaanse industrie. CALS richt zich op 
digitale uitwisseling van informatie en op integratie van ontwerp, produktie en ondersteuning van systemen. 
Hierdoor worden doorlooptijden van zowel de ontwikkeling als de produktie en kosten gereduceerd. Het primaire 
doe! van de CALS strategie is om de manuele, papier-intensieve operaties binnen het defensie systeem om te vormen 
tot gei"ntegreerde, geautomatiseerde verwervings- en ondersteunings processen. Een van de doelen van deze 
geautomatiseerde en gei"ntegreerde processen zal zijn de ontwikkeling van de Integrated Weapon Systems Database 
(IWSDB). Het IWSDB concept integreert verzamelde data in een database; momenteel wordt dit systeem 
ontwikkeld. Automatisering van ontwerp, ontwikkeling, en integratie van ondersteuningsprocessen zal deze 
processen stroomlijnen en de betrouwbaarheid en kwaliteit van defensie systemen doen toenemen, terwijl de 
levensduurkosten afnemen. De kwaliteit van defensie systemen neemt toe en de levensduurkosten nemen af omdat 
de benodigde informatie veel makkelijker bereikbaar is en gemakkelijker up to date wordt gehouden. 
Het CALS-concept waarborgt een efficient beheer en eenduidig gebruik en uitwisseling van informatie, wat in hoge 
mate gedigitaliseerd zal zijn. In feite is het niets meer dan invoering van goed bruikbare standaardisaties, die 
eenvoudig bruikbaar zijn. CALS wint binnen Europa snel terrein. Vooral door de Franse en Engelse ministeries van 
Defensie worden veel initiatieven ontplooid. CALS is voor Defensie van essentieel belang met betrekking tot 
internationale materieelsamenwerking. Voor de bedrijven die materieel of schepen voor defensie leveren is CALS 
van strategisch belang doordat CALS wegens kortere doorlooptijden, betere kwaliteit, grotere flexibiliteit en lagere 
kosten een betere concurrentiepositie oplevert. 

Vora.2.2.2. ILS (Integrated Logistic Support) 7 

Integrated Logistic Support (ILS) -methode is afkomstig uit de Amerikaanse krijgsmacht en is ontwikkeld voor 
militaire doeleinden. ILS is een internationaal geaccepteerd management proces dat vandaag de dag op zeer veel 
verwervingsprogramma's wordt toegepast. Met de val van de Berlijnse muur en andere belangrijke 
wereldgebeurtenissen is de kijk op ILS dramatisch verandert. De rol van het rnilitaire apparaat is veranderd van het 
hoofd bieden aan een dreiging, tot het uitvoeren van internationale vredesoperaties. De rol van vredeshandhaver 
heeft geresulteerd in grote bezuinigingen op het rnilitaire apparaat. Systemen moeten een langere levensduur hebben 
en moeten minder onderhoudsgevoelig worden. Dit is de nieuwe uitdaging van ILS; het besparen van geld door 
meer uit de lange termijn investeringen te halen, oftewel proberen kostenbesparend te werken door te bekijken wat 

5 Studie naar Life Cycle Management bij de bewapeningswerkplaatsen, Paul Kense, Bewapeningswerkplaatsen der Marine, juni 1994. 
6 NATO CALS Handbook - Section I O - Microsoft Internet Explorer. 
7 Integrated Logistic Support, James V. Jones, tweede uitgave 1995. 
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voor invloed investeringen op het bedrijfhebben op de lange termijn. !LS is zowel toepasbaar op grote militaire 
programma's als op burger projecten. 
Logistic Support Analysis (LSA) is een onderdeel van !LS. Met behulp van LSA wordt reeds in de ontwerpfase van 
een systeem d.m.v. analyse en evaluatie van verzamelde gegevens gepoogd de eisen en wensen vast te stellen voor 
de logistieke ondersteuning van het desbetreffende systeem. Daamaast kan door deze analytische methode het 
ontwerp nog be'invloed worden. De voomaamste doelstelling van LSA is om op deze wijze de levensduurkosten, 
waaronder ook de benodigde middelen om een systeem te laten functioneren en te onderhouden, te minimaliseren. 

VORA.3. HET SEW ACO-BEDRIJF 8 9 

Mede dankzij het SEWACO-bedrijf (Sensor-, Wapen en Commandosystemen) heeft de Koninklijke Marine de 
beschikking over modeme- en hoogwaardige wapen-, verbindings-, en computersystemen.Het SEW ACO-bedrijf 
draagt zorg voor de instandhouding daarvan. Dit omvat onderhoud en reparaties van de systemen, de aanwezigheid 
van benodigde reservedelen en de bevoorrading. Het SEW ACO-bedrijf heeft ruim 900 medewerkers en een direct 
budget van ruim I 00 miljoen gulden. 
De doelstelling van het SEWACO-bedrijf is : 

Zorgdragen voor een zo groot mogelijke inzetbaarheid van het SEWACO-materiee/ tegen minimale kosten en met 
inachtname van de kwaliteitszorg, ARBO- en mi/ieu-eisen, ten einde de middelen van de zeemacht in 
overeenstemming te brengen of te houden met de daarvoor gestelde eisen. 

Tot het SEWACO-materieel worden de systemen met een Sensor-, Wapen-, Commando- en communicatie-functie 
gerekend, dat wil zeggen hardware (installaties, toestellen, meetapparatuur, reserve delen, wapens en munitie) en de 
daarbij behorende soft- en firmware alsmede documentatie . 

Het SEW ACO-bedrijf is gedurende de exploitatiefase systeemverantwoordelijk voor de SEW ACO-systemen van de 
vloot en de walimichtingen binnen de Koninklijke Marine. Dit omvat zowel de verantwoordelijkheid voor het 
onderhoud van het sewaco-materieel en de bevoorrading van de daartoe benodigde reservedelen. Ten aanzien van de 
bevoorrading strekt de verantwoordelijkheid van het SEWACO-bedrijfzich uit tot het 'gevuld' zijn van het 
moedermagazijn conform de norm. De opslag en de distributie van het sewaco-materieel en de reservedelen over de 
schepen is een verantwoordelijkheid van CZMNED. 

De uit de doelstellingen en verantwoordelijkheden van het SEWACO-bedrijf voortvloeiende taken kunnen als volgt 
worden geformuleerd: 
a. het op doelmatige wijze instandhouden van het SEW ACO-materieel van de Koninklijke Marine; 
b. tijdig verzorgen van de vereiste beschikbaarheid van het SEW ACO-materieel ten behoeve van de eenheden 

binnen de toegekende budgetten; 
c. realiseren van dienstverlening (inclusief de instandhoudingsvoorbereiding) ten behoeve van nieuwbouw

materieelsprojecten overeenkomstig de opdrachten van marine bedrijven; 
d. verrichten van activiteiten en leveren van faciliteiten aan derden overeenkomstig het defensiebeleid ter zake. 

Het SEW ACO-bedrijf is daamaast ook belast met het onderhoud aan niet SEWACO-materieel. Dit materieel omvat 
ondermeer; navigatie-, stabilisatie-, hoge druk gas-, brandbestrijdings, reddings- en medische apparatuur en 
overlevingsmiddelen. 

Het SEW ACO-bedrijf levert op continue basis diensten in het kader van haar doelstelling en op incidentele basis 
diensten in het kader van een, meestal eenmalig, project. Voor de eenmalige projecten worden afzonderlijke 
contracten met klanten overeengekomen. De klanten van het SEW ACO-bedrijf zijn te verdelen in twee categorieen, 
namelijk: 
1. klanten binnen de Koninklijke Marine (bv. CZMNED) 
2. klanten buiten de Koninklijke Marine (bv. de Koninklijke Luchtrnacht, sporadisch ook civiele bedrijven). 

8 Het SEWACO-bedrijf, definitieplan tot fusie, URORKM 1992. 
9 Projectbeschrijving SEWACO-bedrijf, DMKM , oktober 1996. 
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Yoor klanten buiten de Koninklijke Marine voert het SEW ACO-bedrijf werkzaamheden uit op contractbasis. Met 
NA TO-partners/overheden worden de afspraken over de te leveren diensten vastgelegd in de zogenaamde 
"Memoranda Of Understanding" (MOU). 

De verschillende diensten die het SEWACO-bedrijf aan klanten levert zijn de volgende: 
• Onderhouden van SEW ACO-materieel en munitie 
• Bevoorraden van SEW ACO-materieel en munitie 
• Begeleiding bij nieuwbouw en materieel(sub)projecten 
• Modificeren 
• Materieelinspecties 
• Prestatiemetingen en technische metingen 
• Conserveren en deconserveren 
• Afstoten van materieel 
• Bijzondere opdrachten 

In het SEWACO-bedrijf is, door de implementatie van de Herstructurering Bevoorrading, de mogelijkheid ontstaan 
van een integrale goederenstroombeheersing van het sewaco-materieel. De goederenstroombeheersing betreft 
enerzijds de beheersing van de sewaco-reservedelen voorziening voor de gehele Koninklijke Marine, anderzijds de 
beheersing van de materiaalvoorziening ten behoeve van het onderhoud in het eigen bedrijf. Het SEWACO-bedrijf 
voert, behalve het onderhoud aan de objecten, ook het onderhoud aan de reservedelen uit (danwel besteedt dit uit) . 
Dit betekent dat het SEWACO-bedrijf tevens verantwoordelijk wordt voor de resultaten van processen die bij andere 
organisaties worden uitgevoerd. 
De kern van het SEW ACO-bedrijf wordt gevormd door vier onderhoudsorganisaties (00), Centrale Planning en 
Projecten (CPP) en een afdeling Materieelregeling (MR). De vier onderhoudsorganisaties zijn; 
1. Bovenwatersystemen (BWS); 
2. Onderwatersystemen (OWS); 
3. Command-, Control- en Communicatiesystemen (C3); 
4. Specifieke Werkplaatsen (SW - munitie, waaronder geleide wapens en torpedo's, klein kaliber wapens en 

reddings- en overlevingsmiddelen). 
Materieelregeling is in feite een centrale afdeling. De afdeling materieelregeling is belast met het onderhoud en de 
bevoorrading van het SEW ACO- en overig aan het SEW ACO-bedrijf toegewezen productie materieel. Tevens is 
deze afdeling belast met de uitvoering van taken op het gebied van nieuwbouw en het afstoten van installaties, 
toestellen en reservedelen. 
Naast de vier onderhoudsorganisaties omvat het SEWACO-bedrijf zes centrale afdelingen, te weten; 
1. Centrale Planning en Projecten (CPP); 
2. Materiaalregeling (MR); 
3. Econornie en Ondernemingsplanning (E&O); 
4. Bedrijfsvoering (BY); 
5. Personeelszaken (PZ); 
6. Algemene Zaken (AZ). 

De directeur (tevens voorzitter), het hoofd van CPP (tevens plaatsvervangend directeur), het hoofd E&O, het hoofd 
BY en het hoofd PZ vormen het directieteam van het SEW ACO-bedrijf. 
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Organisatieschema van het SEWACO-bedrijf 

E&O 

BWS ows 

DIRECTIE 
BUREAU 

C3 

Vora.3.1. De kunst van de instandhouding 10 

F. F. Nisbet-Schnetkamp 

BV AZ MR 

SW 

De instandhoudingsfilosofie en het bedrijfsvoeringsbeleid van de Koninklijke Marine vorrnen de basis voor de 
instandhouding bij het SEW ACO-bedrijf. De samenhang tussen verschillende besturings- en beheersingsaspecten 
van het SEW ACO-bedrijf, haar producten en processen, is schematisch weergegeven in onderstaande figuur. 

rnemingsplanning ... 
n/beheersen bedrij f als 
temmen beleid, doelen 

uctiebesturi 
n/beheersen 
rachten-nive 

De kunst van de instandhouding beoogt een nadere uitwerking van de instandhoudingsfilosofie Koninklijke Marine 
voor het SEWACO-bedrijfte geven. Het beheersconcept wordt beschreven aan de hand van een model dat is 
ontleend aan het zgn. 'RIMTOD' -model: het Referentie Inforrnatiemodel voor Technische en Onderhoudsdiensten. 
Dit model is ontwikkeld in opdracht van de Sectie Inforrnatievoorziening met Computers voor Onderhoud in 
Nederland (SICON), een sectie van de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO). 
Dit model is bij de uitwerking aangepast voor de specifieke situatie van het SEWACO-bedrijf, de plaats van het 
SEW ACO-bedrijf in de Koninklijke Marine en de instandhoudingsfilosofie Koninklijke Marine. 

Vora.3.2. lnstandhoudingsconcept 

Bij de instandhouding kunnen drie aspecten worden onderscheiden: 
• Het instandhoudings-engineering aspect: er wordt rekening gehouden met de consequenties van keuzen in het 

ontwerp ofmaterieel ten aanzien van het onderhoudsgedrag van het toekomstige technische systeem. Een 
(neven)doelstelling in de ontwerp- of materieelkeuzefase moet zijn minimalisering van levenscycluskosten, 
bestaande uit aanschaffings- en exploitatiekosten of in engere zin de instandhoudingskosten over de levensduur 

10 Beheersing van Instandhouding, KTZE Monhemius, SEWACO-bedrijf, mei 1996 en januari 1997. 
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van het object. Ter voorbereiding op de instandhouding, bij voorkeur als integraal onderdeel van het ontwerp 
wordt een instandhoudingsconcept ontwikkeld. Activiteiten gericht op de beheersing van de instandhouding 
dienen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te sluiten op het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van het 
betreffende materieel aangezien het overgrote dee) van de instandhoudingskosten in deze fasen van de 
'materieel-levenscyclus' worden vastgelegd. 

• Het instandhoudings-technologie aspect: hierbij is de aandacht vooral gericht op verhoging van de effectiviteit 
van het onderhoud. Er wordt getracht de beschikbaarheid van de sewaco-systemen te verhogen en de 
onderhoudsathankelijke kosten te verlagen door optimalisering van het instandhoudingsconcept, op basis van 
analyses van het onderhoudsgedrag. De doelstelling is het verzekeren van de gewenste beschikbaarheid en 
minimalisering van de onderhoudskosten . Kenmerk is o.a. het opbouwen van object- en onderhoudskennis bij 
de organisatie, vooral in de vorm van goed toegankelijke informatie (geautomatiseerde systemen), die mede 
gehanteerd kan worden voor terugvoeding naar een volgend on twerp- of nieuwbouwproject. 

• Het instandhoudings-management aspect: hierbij is de aandacht sterk gericht op verbetering van de 
instandhoudingsprocessen. Daarbij staat verhoging van de doelmatige inzet van arbeid en middelen centraal. 
Kenmerk is de vastlegging van onderhoudsrealisatiegegevens. lnzicht in de kosten van instandhouding, de 
oorzaken van onderhoud, de geleverde prestaties en ervaringsgegevens op het niveau van sewaco-installaties is 
noodzakelijk teneinde de instandhouding te optimaliseren. Hierin spelen de afdeling Maintenance Engineering, 
de afdeling System Engineering en de uitvoerders een belangrijke rol. Een goede informatievoorziening is 
cruciaal ; geautomatiseerde ondersteuning is onmisbaar om de noodzakelijke toegankelijkheid van gegevens en 
daarmee de mogelijkheid tot analyse en evaluatie te hebben. 

In de ontwikkeling van de instandhouding moeten deze aspecten in samenhang worden beschouwd. Een praktische 
invulling daarvan is o.a. het bevorderen van het aan elkaar kunnen relateren van gegevens, die in verschillende 
informatiesystemen aanwezig zijn (bijvoorbeeld BBS, VAS, PRA WDA, CMS in welke systemen o.a. 
realisatiegegevens op het gebied van onderhoud, Iogistiek, storingen en configuratie zijn opgebouwd. Deze systemen 
worden in bijlage A behandelt.). 

Vora.3.3.Life Cycle Management project in relatie met TNO-FEL 

Voor de ontwikkeling van het Life Cycle Management model is er besloten om de functionele specificaties te 
ontwikkelen binnen het SEWACO-bedrijf, waarbij enige noodzakelijke technische specificaties worden aangegeven, 
en de ontwikkeling van de technische specificaties te laten uitvoeren door TNO-FEL. Voor deze constructie is 
gekozen om de kennis over de wijze waarop het model moet werken, binnen het SEW ACO-bedrijf voor I 00% te 
gebruiken. Ook is binnen het SEW ACO-bedrijf de kennis aanwezig over welke informatiesystemen al voorhanden 
zijn binnen de Koninklijke Marine en in hoeverre informatie uit bepaalde systemen gebruikt kan worden in het te 
ontwikkelen model. Deze constructie moet dus voorkomen dater overbodig werk wordt uitgevoerd om te 
voorkomen dat bestaande informatie niet opnieuw ontwikkeld wordt. Bij TNO-FEL is de kennis aanwezig voor het 
ontwikkelen van een Life Cycle Management model vandaar dat door samenwerking van TNO-FEL met het 
SEWACO-bedrijf er een goed werkend Life Cycle Management model ontwikkeld zal worden. 
In het artikel "Ratio's in de produktie" van dr.ir. H.H. van Mal36 worden de ondememingsactiviteiten van 
klantenwens tot fysiek eindproduct weergegeven in een schema. Oat schema wordt hieronder aangegeven waarbij 
het gedeelte dat van toepassing is op dit rapport, in het donker gearceerde gedeelte wordt aangegeven. 

36 Artikel ; Ratio ' s in de produktie; Reprint Bdk/533, Dr.Ir. H.H. van Mal , Technische Universiteit Eindhoven. 
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Taak product en specificatie iruichting product en 

► 
specificatie 

Taak product en 
productiemiddelen 

Eigenschappen 
productiemiddelen 

► 
taken en productiesysteem eigenschappen product ► product en 

productiesysteem subtaken en productiesysteem 

Eigenschappen specificatie invulling van specificatie 
product en eigenschappen werkmethoden eindtoestand product 
productiesysteem ► product en meetmethoden en productonderdelen 

► Fysieke toestand 
eindproduct 

Functie: 

Taak: 

Eigenschap: 

productie- voorschriften 
systeem gebruiksaanwij-

zmgen 

De functie die door een product vervuld moet worden, is het oplossen van het probleem dat 
bestaat, omdat de huidige toestand of situatie niet overeenkomt met de gewenste toestand of 
situatie (altijd bepaald door de mens). 

De ' taak' van een product is de beschrijving van de vervulling van de functie in technisch termen. 
Er vindt dus een technische analyse plaats van de functievervulling om procescondities te leren 
kennen, zodanig dat de functie zo goed mogelijk wordt vervuld (rekening houdend met kosten). 
Om de taak goed te kunnen verrichten moet het product de juiste eigenschappen bezitten. 

Een 'eigenschap' (van Dale: een onderscheidend kenmerk van iets of iemand) bepaalt de 
hoeveelheid energie die maximaal opgenomen, overgedragen of omgezet kan warden, zonder dat 
blijvende deformatie ofbreuk optreedt. Een 'eigenschap' is een gedragskenmerk. 
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PROBLEEMANALYSERAPPORT (PARA) 

In dit hoofdstuk wordt de uitgangspositie van het life Cycle Management - project weergegeven. Aan de hand 
hiervan zijn er een aantal op te lossen vraagstukken gedefinieerd. Onder andere wordt bekeken in hoeverre het life 
Cycle Management model van de Mijnendienst bruikbaar is voor het nieuwe life Cycle Management model. Verder 
warden de globale speciji.caties en de randvoorwaarden van het te ontwikkelen model uiteengezet. 

P ARA.1. LIFE CYCLE MANAGEMENT (LCM) 

Life Cycle Management een begrip <lat eind jaren tachtig uit Amerika is komen overwaaien. Het spreekt aan 
vanwege de dynamiek en de brede kijk die erachter schuil gaat. Het is dan ook geen techniek of methode, maar een 
concept dat de problematiek rondom de inzetbaarheid van kapitaal intensief materiaal goed afdekt en deze 
problematiek puur vanuit de functionele en bedrijfseconomische aspecten benadert. Life Cycle Management biedt 
ondersteuning bij het ontwerp, de verwerving, het beheer en de instandhouding van complex materieel met een lange 
levensduur, oftewel vanaf het ontwerp tot aan de afstoting van het materieel. 
Bij defensie wordt onderkend dat voor een goed Life Cycle Management model er een gemtegreerde logistieke 
aanpak noodzakelijk is. Voor het moderne Life Cycle Management zal dan ook gebruik worden gemaakt van 
Integrated Logistic Support (ILS). Een belangrijk aspect van ILS is dater reeds in de ontwerp-fase rekening wordt 
gehouden met de inzetbaarheid, logistieke voorzieningen en exploitatiekosten. De analyses die nodig zijn om te 
komen tot een zo goed mogelijke logistieke ondersteuning bij een maximale c.q. vereiste inzet van een 
wapensysteem staan beschreven in de Logistic Support Analysis (LSA). 

11 De Koninklijke Marine is sinds 1988 bezig met het opzetten van een strategie voor de gehele levenscyclus van 
complex materieel. In de loop der jaren is binnen de Koninklijke Marine een instandhoudingsmetbode ontstaan, 
welke gebaseerd is op de ILS/LSA methode. Deze geeft ecbter geen duidelijke kwantificatie aan bepaalde 
storingsvormen. De LSA beschrijft niet op welke wijze de onderhoudstaken uit te voeren, dit kan volgens 'eigen 
inzicbt ' gebeuren. Thans is bij de Koninklijke Marine een kwantitatiefbeslissingsmodel verscbenen, waarin bet 
raamwerk van het huidige model is aangehouden. Om volgens deze methode onderhoudsconcepten op te stellen 
moeten de volgende zes stappen worden doorlopen, waarvan de laatste vier stappen kwantitatieve criteria bevatten: 
1. Functionele decompositie, 
2. Operatie concept (De verscbillende gebruiksprofielen van de aan boord geplaatste componenten ( en systemen) 

wordt bepaald.), 
3. Significantie Analyse, 
4. Risico Analyse, 
5. Vaststellen onderboudspolitiek (De niet-significante storingsvorm/oorzaak-combinaties, krijgen een correctieve 

onderboudspolitiek toegewezen. In deze stap wordt afhankelijk van o.a. de risico index, door middel van 
kostenoptimalisatie de meest efficiente taak gekozen), 

6. Clusteren van onderhoudstaken. 
Bij goede bedrijfsvoering worden visie en beleid doeltreffend en doelrnatig omgezet in resultaten. Om dit te bereiken 
zijn, naast de inzet van personeel, de prestaties van materieel van essentieel belang. Voor kapitaal intensief materieel 
zal een goed doordacbt realisatie-idee moeten worden opgesteld, waarbij men zicb er terdege van bewust moet zijn 
dat na de investering voor de realisatiefase er een exploitatiefase en een afstotingsfase volgt. Door bet toenemende 
milieubesef in onze maatscbappij zal er gedurende de afstotingsfase steeds meer belang worden gebecbt aan het 
verantwoord opruimen van afgedankt materieel. Ook dit brengt nieuwe problemen en kosten met zicb mee. 

Binnen de Koninklijke Marine leeft het idee dat Life Cycle Management voor de vloot kan leiden tot een betere 
afstemming tussen uitvoering, bedrijfsvoering en wetenschap met als resultaat een verbeterde 
prijs/prestatieverhouding van het KM-materieel. Door de steeds verder gaande bezuinigingen op de defensie
uitgaven, maar ook door de technologiscbe ontwikkelingen, wordt de druk steeds groter om de 
prijs/prestatieverhouding van het materieel te verbeteren. 

11 Studie naar Life Cycle Management bij de bewapeningswerkplaatsen, Paul Kense, Bewapeningswerkplaatsen der Marine, juni 1994. 
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Para.LL Life Cycle Management model Mijnendienst 12 13 

De projectgroep Yerbeterd Economisch Beheer heeft een raamwerk ontwikkeld ten behoeve van de verbetering van 
de bedrijfsvoering bij Defensie. Om te komen tot doelmatigheidsverbetering is inzicht nodig in de relatie tussen 
input ( o.a. gebruikt materieel, inzet, geleverde inspanning) en output van een resultaat verantwoordelijke eenheid 
(RYE). Een van de instrumenten waarmee dit inzicht kan worden verkregen is Life Cycle Management. In een 
eerder onderzoek is aangetoond dat Life Cycle Management een veelbelovend instrument is ter ondersteuning van 
een manager van een RYE bij het afsluiten en uitvoeren van management contracten. 
Met het voorgaande als achtergrond is door TNO Fysisch en Elektronisch Laboratorium een prototype van een 
LCM-rekenmodel ontwikkeld. Met behulp van dit model kan een manager die verantwoordelijk is voor het 
materieel, inzicht krijgen in de factoren van invloed op de beschikbaarheid van het materieel en de kosten van de 
factoren die van invloed zijn op de beschikbaarheid. 
Het doe! van het model is het verbeteren van de prestatie van de installatie en van de organisatie qua 
service/ondersteuning en kosten. Het verhogen van de beschikbaarheid en het verlagen van de kosten zijn in het 
algemeen strijdig met elkaar. Men zal derhalve op zoek zijn naar het beste compromis, een compromis dat 
afgesproken wordt in het kader van contractrnanagement. 

Het model bestaat uit twee delen: 
1. een kwalitatief beschikbaarheidsmodel; in dit model worden factoren onderscheiden die de beschikbaarheid van 

een installatie bemvloeden en worden indicaties gegeven over de relaties tussen deze factoren en de 
beschikbaarheid, 

2. een kostenmodel; in dit model wordt deels gebruik gemaakt van dezelfde gegevens als in het 
beschikbaarheidsmodel. 

Het bestaande Life Cycle Management model dat ontwikkeld is voor de Mijnendienst wordt momenteel verder 
beproeft bij de afdeling Instandhouding. De bruikbaarheid van het bestaande Life Cycle Management model is bij de 
Mijnendienst getest. In bijlage B is de basis van dit model weergegeven, waarbij ook een voorbeeld van het model 
wordt gegeven waarbij het model is toegepast op een DAF-dieselgenerator. 

Para.LLL Beperkingen van bet Life Cycle Management model Mijnendienst 14 

In het model worden relaties gelegd tussen stuurbare factoren in een organisatie en de kosten versus de 
beschikbaarbeid van materieel. Naast de in het model onderkende relaties kunnen er ook relaties bestaan tussen de 
factoren onderling. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacbt aan een relatie tussen bet ontwerp van een installatie en 
de opleiding van bet personeel. Wanneer een verbeterd ontwerp in gebruik wordt genomen, treden volgens bet 
model minder storingen op. Om dit nieuwe ontwerp te bedienen en te onderbouden zijn ecbter wellicbt andere 
opleidingen voor bet personeel nodig. Dergelijke verbanden moeten door de gebruiker worden gelegd. 
Het ontwikkelde model is toegesneden op de situatie bij de Mijnendienst. De acbterliggende concepten zijn ecbter 
algemeen geldig. De procedures die gevolgd moeten worden indien er een storing optreedt zullen voor een andere 
organisatie opnieuw moeten worden gemodelleerd, evenals de bieruit afgeleide berekeningen van de logistieke 
wacbttijd (MLDT) aangezien o.a. voor andere eenheden andere toeleveranciers en andere opslagruimten voor 
reservedelen gelden. 
Het model bangt dee ls af van de bescbikbaarbeid van gegevens. Zo is voor de Mijnendienst bet ontwerp 
gemodelleerd op basis van onderhoud-significanteonderdelen omdat op dit niveau de gegevens opvraagbaar waren 
in de informatiesystemen. Yoor bet vullen van bet model zijn ta! van gegevens nodig: Personee/ (financieel, 
capaciteit), lnzet (activiteiten plan, enz.), Preventief Onderhoud (p.o. plan), Logistiek (servicegraad 
reserveonderdelen) maar vooral Storingsgegevens. Deze storingsgegevens worden ingevuld in de systemen RAPID 
(platform) en PRA WDA (Sewaco ). Deze systemen stammen uit begin jaren 80 en zijn sindsdien niet substantieel 
veranderd. De buidige systemen zijn niet gebruikersvriendelijk en beperken zo bet aantal ingevulde 
storingsmeldingen. De systemen bevatten de meeste gegevens benodigd voor bet LCM-model. Het kost zeer veel tijd 
en inspanning om een nieuw LCM-model te vullen met name door de slecbte storingsregistratie en omdat de 

12 Beschrijving van een Life Cycle Management model, TNO-rapport FEL-96-A 147, ir. S.G. Elkhuizen, december 1996. 
13 Evaluatie Life Cycle Cost Model, Bureau Analyse en Gegevensbeheer Mijnendienst, LTZT 2 P. Jansen, 12 mei 1997. 
14 De toepasbaarheid van Life Cycle Management 
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gegevens uit RAPID en PRA WDA niet rechtstreeks gedownload kunnen worden in het LCM-model. Het LCM
model is niet gekoppeld aan de bestaande informatiesystemen. 
De gegevens in het model moeten up-to-date worden gehouden. Hiervoor is men deels afhankelijk van derden. De 
prijzen van onderdelen worden bijvoorbeeld door het MLC (Marine Logistiek Centrum) in de informatiesystemen 
bijgewerkt. 

Para.1.1.2. Enkele tot nu toe behaalde resultaten 

Met behulp van het LCM-model is het mogelijk sneller en beter de costdrivers en availability killers (zie Bodo.4.2.1. 
Vaststelling Costdriver en Availability Killer) aan te wijzen. Bij de Mijnendienst heeft dit ertoe geleid dater drie 
extra Girodins (compressoraggregaten om het schip te voorzien van perslucht) zijn aangeschaft teneinde de 
inzetbaarheid te waarborgen bij vijftien schepen in dienst. 
Bij de ECA-38 ( een kleine draadgeleide duikboot die als doe! heeft het visualiseren en/of vemietigen van een contact 
op de zeebodem) bleek dat de beschikbaarheid hoog was, vandaar dat er een onderzoek gestart is naar de 
noodzakelijkheid van de momenteel gehanteerde onderhoudscyclus. 
Uit het model van de mitrailleur 20F2 is gebleken dat de beschikbaarheid zodanig is dat bij het in dienst zijn van 
meer dan 12 schepen, de schepen niet altijd de beschikking kunnen hebben over dit wapen. Als gevolg daarvan 
wordt bekeken of de onderhoudsfilosofie veranderd moet worden of dat er andere wapens aangeschaft moeten 
worden. 

Para.1.2. Life Cycle Management aandachtsgebied; 'CESAR' 15 

CESAR is een bestaand Life Cycle Management/Life Cycle Costing - programma. Bekeken is in hoeverre dit 
programma gebruikt kan worden om Life Cycle Management bij Defensie te ondersteunen. Oftewel in hoeverre kan 
een bestaand Life Cycle Management -programma gebruikt of geimplementeerd worden binnen een organisatie als 
de Koninklijke Marine. Is het programma CESAR geschikt om te worden gebruikt voor Life Cycle Management op 
installatie niveau ofkan het ook worden gebruikt voor Life Cycle Management op hogere niveaus zoals op het 
niveau van hele systemen of zelfs schepen? 

Het grootrnaterieel van de Koninklijke Marine bestaat uit een lucht- en zeevloot, voor de Koninklijke Marine is dit 
het hoogste niveau waarop men Life Cycle Management pleegt. Een globale material break down geeft voor de 
Koninklijke Marine al snel zeer grote getallen. 

Globale material break down voor de Koninklijke Marine: 

Vloot Klasse Eenheid Inst. Toest. Comp. 
Vloot l 
klasse >10 1 
eenheid >100 10 1 
installaties >5.000 500 50 1 
toestellen >100.000 10.000 1.000 20 1 
componenten >1.000.000 100.000 10.000 200 10 1 

Voor het bepalen van de context waartegen CESAR geevalueerd moet worden is niet alleen de omvang van het 
materieel van belang maar ook het Life Cycle Management aandachtsgebied wat wordt beoogd, dit is weergegeven 
in de volgende tabel. Onder de levenscyclusfasen worden in dit verband de definitie-, ontwerp-, produktie-, 
exploitatie/onderhouds- en afvoerfase bedoeld. 

11 Evaluati e van 'CESA R' in relatie tot Life Cyc le Management, ir. J. Stavenuiter, memo engineering/SEWACO-bedrij f, 6 februari 1997 . 
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De betrokkenheid van de actoren in de levenscyclusfasen is in de tabel ter indicatie aangegeven. 

Onderhanden eigenaar ( voor ontwerper (voor gebruiker (voor beheerder (voor contractor (voor 
materieel bij Life Koninklijke Koninklijke Koninklijke Koninklijke Koninklijke 
Cycle Marine; BDZ) Marine; DMKM) Marine; CZM) Marine; DMKM Marine; KSM, 
Management en marine- HSA en vele 

onderhouds- anderen) 
bedrijven) 

definitie veel veel veel weinig weinig 
ontwerp matig veel veel matig matig 
productie weinig veel matig matig veel 
onderhoud geen matig veel matig 
afvoeren weinig veel matig veel 

CESAR kan in principe alles aan maar zowel de volledige material break down als het volledige Life Cycle 
Management aandachtsgebied is toch we! wat te veel gevraagd voor dit pakket. In bovenstaande tabel wordt het 
toepassingsgebied van CESAR aangegeven met het gearceerde gedeelte. Het te ontwikkelen Life Cycle Management 
model dient toepasbaar te zijn op het gehele gebied van bovenstaande tabel. 
Tijdens een eenvoudige Life Cycle Management casus bleek dat CESAR extreem veel variabelen genereerde. In de 
casus werd een installatie verdeeld in 5 componenten (LRU's) . Instandhouding werd gepleegd voor IO onderdelen, 
verdeeld in 4 onderhoudsniveaus. Bij deze onderdelen waren er maar 2 vakdisciplines, te weten mechanisch en 
elektrisch. Met deze eenvoudige casus gaf CESAR toch minstens een paar honderd variabelen aan waarmee de Life 
Cycle Costing bemvloed kon worden. Het bleek dat bij CESAR het geheel zo snel complex wordt dat het niet meer 
duidelijk is wat waarmee veranderd kon worden. CESAR werd daarmee al snel een zeer onhandelbaar en 
onoverzichtelijk programma. 

Gezien het bovenstaande dient CESAR geplaatst te worden in de context van beheerder op installatieniveau als een 
beheersingsapplicatie. 
Bij de Koninklijke Marine is het voorzien in operationeel materieel een zeer complex proces aangezien de eenheden 
van de Koninklijke Marine opgebouwd zijn uit meerdere complexe systemen. Life Cycle Management is een 
concept dat dit complexe proces kan ondersteunen, zowel bij besturing als bij beheersing. In deze context moet 
gesteld worden dat de Life Cycle Management applicaties zoals; CESAR en de Life Cycle Costing applicatie zoals 
het Bedrijfsbeheersysteem, applicaties zijn om de Life Cycle Management processen beter te beheersen en niet 
zozeer te besturen dit ten eerste omdat deze systemen op installatie niveau werken en niet op systeem niveau en ten 
tweede, te weinig stuurinformatie t.a.v. de processen leveren. Het te ontwikkelen Life Cycle Management model 
dient een besturingsinstrument te worden en moet toepasbaar zijn op complete systemen c.q. eenheden. 

P ARA.2. PLAN VAN AANPAK/DEFINITIEF ASE 

Yoor applicaties ter ondersteuning van de besturing van Life Cycle Management processen is de modellering veel 
complexer dan voor bijvoorbeeld het CESAR model. Om uitgaande van het materieel, tot een Life Cycle 
Management besturingsmodel te komen zullen de volgende verbanden duidelijk moeten zijn: 
1. actoren (eigenaar, ontwerper, enz.) per levenscyclusfase (definitie, ontwerp, enz.); 
2. processen of contracten per PYE (Prestatie Yerantwoordelijke Eenheid); 
3. producten en diensten per actor/PYE. 
De verbanden worden in het LCM-enititeitenmodel weergegeven. 
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LCM-entiteitenmodel 

KLASSE/ 
SCHIP/(UKC) 

OP 
N 

SYSTEEM 

INST ALLA TIE 
(BSMI) 

(kostendrager) 

PRODUC r; 
DIENST 

(kostensoort) 

-----. YERANTWOORDELIJK YOOR 

F.F. Nisbet-Schnetkamp 

ORGANISA TIE-
DEEL 
(RYE) 

PYE 
(productiegroep) 

(kostenplaats) 
I 

. 

PROCES 

Het op deze wijze opgezette besturingsmodel is procesgericht en is een model van de feitelijke bedrijfsvoering 
gedurende de gehele levenscyclus van het betreffende materieel. 
Tot op heden is een dergelijk model binnen defensie niet beschikbaar. Het pleit er voor om naast 
beheersingsapplicaties, als CESAR, ook besturingsapplicaties te implementeren. Binnen de Koninklijke Marine is de 
zorg voor de operationele eenheden van groot belang. Om het onderhoud van deze eenheden te beheersen en te 
besturen dient er inzicht te zijn in het logistic proces van deze eenheden. 
Het door het TNO-FEL ontwikkelde Life Cycle Management model, dat getest is bij de mijnendienst gaat deze 
richting op maar kan niet op het niveau van een eenheid worden gebruikt en heeft zoals aangegeven in para.1.1.1. 
nog andere beperkingen. Dit prototype-model gaat de basis vormen voor de ontwikkeling van een model waarbij 
bijvoorbeeld vanafklasseniveau (zoals het Amfibisch Transport Schip) het gehele logistic proces gemodelleerd kan 
worden. 

Para.2.1. Randvoorwaarden en globale specificaties LCM-model 16 

In het kader van het project Life Cycle Management voor de maritieme sector, heeft ir. J. Stavenuiter een aantal 
randvoorwaarden en globale specificaties vastgesteld waaraan het nieuwe Life Cycle Management - model moet 
voldoen opdat het bruikbaar is voor de Koninklijke Marine. Deze randvoorwaarden zijn tot stand gekomen door een 
combinatie van zijn jarenlange ervaring bij de Koninklijke Marine, literatuuronderzoek, enquete en interviews en 
door veel overleg te voeren met de mensen die uiteindelijk met het Life Cycle Management - model dienen te gaan 
werken. 

Para.2.1.1. Randvoorwaarden van het Life Cycle Management model 

1. Als basis informatiesysteem dient Handleiding Projectrealisatie en Systeembeheer (HPS) gebruikt te worden. Dit 
is als eis gesteld door Ir. J. Stavenuiter aangezien het HPS specifiek voor de Koninklijke Marine is opgezet en, 
mede daardoor, het meest bekend is binnen de Koninklijke Marine. 

2. Als norm/referentievlak dienen de operationele specificaties gesteld in het instandhoudingsplan. 
3. Uit onderzoek is gebleken dat het LCM-model geschikt moet zijn om HAKOG en PRA WDA gegevens te 

verwerken. 
4. Het model moet onder een custodian (beheerder) in een PC-netwerk (Windows NT) kunnen draaien. 
5. Als basis dient het prototype LCM-model ontwikkeld door TNO-FEL voor de mijnendienst. 

16 Projectvoorste l 'uitwerking LC M-procesmodel ', ir. J. Stavenuiter, 14 april 1997. 
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6. Het LCM-model dient op UKC(systeem)-niveau gebruikt te kunnen worden. 

Para.2.1.2. Globale Specificaties van het Life Cycle Management model 

F.F. Nisbet-Schnetkamp 

1. LCM-procesmodel moet vanafklasse/systeernniveau opgezet kunnen worden, oftewel vanafUKC-niveau. 
2. Als norm/referentievlak dienen de operationele specificaties gesteld in het instandhoudingsplan. 
3. Als stuurindicatoren (management info) t.a.v. het betreffende materiaal, moet er tenminste informatie zijn over: 

* systeemprestatie (uit HAKOG, PRA WDA) 
* systeembeschikbaarheid (uit HAKOG. Het moet bekend zijn water wordt er verstaan onder beschikbaar; 
indien bijvoorbeeld de radar alleen werkt voor zeedoel (ZD) en niet voor luchtdoel (LD), in hoeverre is het 
systeem dan beschikbaar). 
* life cycle cost ( als vb. A TS). De gegevens betreffende de exploitatiekosten, kosten van reservedelen, 
kosten van opslag moeten beschikbaar zijn. 
* efficientie van de instandhoudingsorganisatie; wat is de totale doorlooptijd, hoeveel tijd daarvan is 
wachttijd. 
*productiviteit van de instandhoudingsorganisatie. 

4. Als parameters (process input), welke in te stellen zijn voor elk gedefinieerd proces, binnen een PYE 
(sectie/kostenplaats) worden onderkend: 

* taakstelling (terms); wat zijn de eisen per UKC, stafeis schepen, 
* management resources (mensen, middelen en materialen); van wie krijgt elke afdeling ondersteuning?, 
* productie resources (mensen, middelen en materialen); per afdeling, van wie krijgt ze materiele 
ondersteuning?, 
* process support resources (mensen, middelen, materialen en informatie) 

5. Het model moet op elk aggregatieniveau management info kunnen genereren. 
6. Het model moet binnen LCM op drie fronten ondersteunend zijn; 

* als variatiemodel van bestaande of nieuwe organisatievormen, 
* als trainingsmodel voor lijnmanagement en uitvoering, 
* als evaluatiemodel ten behoeve van verbeter management. 

7. Het model moet onder een custodian (beheerder) in een PC-netwerk (Windows NT/intranet) kunnen draaien. 
8. Het model moet makkelijk toegankelijk en bruikbaar zijn, ook voor mensen op de werkvloer. 
9. Voor ontwerp van de mens/machine interface kan worden uitgegaan van het bestaande LCM-model Mijnendienst 

van TNO-FEL. 
10. Voor alle meta data wordt in principe uitgegaan van de ILS military standard 1388-2B. 
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BASISONTWERPDOSSIER (BODO) 

In het BODO wordt de uitwerking van het Life Cycle Management model weergegeven. In dit hoofdstuk warden 
de methodes weergegeven die gebruikt zijn om te komen tot het Life Cycle Management model. Er is een 
opsplitsing gemaakt naar het System Effectiveness model, naar het Logistic Process Model en naar het Life 
Cycle Costing model. Alie drie de model/en zijn onderdee/ van het Life Cycle Management model. 

BODO.1. HET LIFE CYCLE MANAGEMENT MODEL 

TAAKSTELLING VERANTWOORDING 

INF. 

LOG/srtcs 
( DEFINI nE I VERMERVIM'J I EXPf..OITAT1E I AFSfOT1NG) 

In het conceptuele Life Cycle Management model zijn de modules System Effectiveness model, Logistic 
Process Model (LPM) en Life Cycle Costing model (LCC) los van elkaar aangegeven ter wille van een 
duidelijke relatie met de organieke verantwoordingsgebieden, respectievelijk; engineering, produktie en 
controlling (bedrijfsadministratie). Voor de feitelijke applicatie zijn deze scheidingen niet relevant al zullen 
bepaalde data alleen gemuteerd kunnen worden door de daarvoor verantwoordelijke functionarissen . 

BODO.2. SYSTEM EFFECTIVENESS MODEL 

Het System Effectiveness model bevat drie primaire parameters: Reliability, Availability en Capability. Er wordt 
dieper ingegaan op deze drie parameters omdat er een verband moet worden gelegd tussen deze parameters voor 
de bestaande systemen binnen de KM. Dit houdt dus in dater al enige technische specificaties zijn gegeven voor 
het te ontwikkelen Life Cycle Management model. De bepaling van de Reliability, Availability en Capability zal 
in het onderstaande nader worden uitgewerkt, waarbij voor het bepalen van deze parameters voor een schip 
gebruik gemaakt zal worden van het HAKOG-model. Alvorens in te kunnen gaan op de parameters Reliability, 
Availability en Capability zal eerst de relatie met het HAKOG-model bekend moeten zijn. In het HAKOG
model wordt de "operationele gereedheid" van een eenheid bepaald die o.a. volgt uit de materiele gereedheid 
van een eenheid. In de volgende paragrafen zal eerst op deze termen worden ingegaan. 

Bodo.2.1. "Operationele gereedheid" 17 

De Koninklijke Marine heeft als opdracht, het leveren van gevechtskracht op zee. Voor de bij de groepen 
ingedeelde eenheden (schepen) volgt hieruit als algemene taak, het "Operationeel gereed zijn", oftewel het 
inzetbaar zijn voor elke gespecificeerde (gevechts)taak. 
Deze operationele gereedheid hangt in hoofdzaak af van de volgende elkaar onderling beinvloedende factoren: 
• de personele gereedheid; 
• de geoefendheid; 
• de materiele gereedheid. 
Om een gefundeerde uitspraak te kunnen doen over de mate waarin de verlangde operationele gereedheid 
geleverd kan worden is, bij voorkeur gekwantificeerd, inzicht nodig in de opbouw van de eerder genoemde 
factoren alsmede in de onderlinge relaties tussen deze factoren. 

17 Handleiding voor het kwantificeren van de operationele gereedheid van de Heemskerck-klasse fregatten, Koninklijke Marine, I april 
1986. 
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Bodo.2.1.1. Meten "operationele gereedheid" 

Met behulp van het HAKOG model (Handleiding voor het Kwantificeren van de Operationele Gereedheid) kan 
per eenheid/schip 4-wekelijks de "operationele gereedheid" worden bepaald, en is het mogelijk inzicht te 
verkrijgen in de relaties tussen de uitgevoerde activiteiten enerzijds en de resultaten daarvan anderzijds. 

Het rekenmodel gaat uit van een uitsplitsing in primaire en secundaire voor een eenheid te onderscheiden (en te 
meten) functies . De taken van een schip bestaan in volgorde van belangrijkheid uit vechten, varen en drijven. 
De uit de taken af te leiden gebieden van oorlogvoering (luchtverdediging, onderzeebootbestrijding en 
zeedoelbestrijding) worden in het HAKOG-model beschouwd als de primaire functies en de overigen 
(zeemanschap, C3 (command, control , communication), NBCD (Nucleair Biological Chemical Damage 
control), energie en de voortstuwing, zelfverdediging boven en onder water) als secundaire functies. 
Per functie wordt de deel-operationele gereedheid berekend door een ordening aan te brengen tussen personeel 
werkzaam binnen de functie, de oefeningen benodigd om de functie op de gewenste norm van geoefendheid te 
brengen en de materiele gereedheid waarmee de functietaak wordt uitgeoefend (een voorbeeld wordt 
weergegeven in bijlage C). In principe komt de deel-operationele gereedheid tot stand door de drie onderdelen 
gewogen met elkaar te vermenigvuldigen, metals achtergrond dat zonder de een, de beide anderen nauwelijks 
een bijdrage aan de deel-operationele gereedheid van de functie kunnen leveren. 

De operationele gereedheid wordt als volgt bepaald: 
• elke primaire functie wordt gewogen en daama worden de uitkomsten, vermenigvuldigd met een factor, 

opgeteld, waarbij de factoren de relatieve belangrijkheid van de functie aangeven; 
• alle secundaire functies worden gewogen met elkaar vermenigvuldigd; 
• de operationele gereedheid van de eenheid is dan het produkt van de twee voorgaande tussenresultaten. 

Voor het Life Cycle Management model is de materiele gereedheid van belang, de personele gereedheid en de 
geoefendheid vallen niet binnen de scope van dit model (conform het conceptueel LCM model uit de nota 
"Opzet van het LCM-model voor ILS van het ATS/SEWACO-systeem", Ir. J. Stavenuiter, Koninkliijke Marine, 
25 oktober 1997). Met behulp van de materiele gereedheid kan uiteindelijk de beschikbaarheid, betrouwbaarheid 
en de capability op scheepsniveau worden bepaald. De uitwerking van het voorgaande zal in het functioneel 
dossier plaatsvinden. De normstelling van de materiele gereedheid kan gehaald worden uit de Nota Inzet 
Zeemacht in Nederland van het lopende jaar. 

Bodo.2.2. Beschikbaarheid - Availability (Ao) 

De beschikbaarheid van een systeem kan worden bepaald met behulp van uptime en downtime. De relatie 
uptime en downtime conform ILS is weergegeven in bijlage D. De algeheel geldende formule voor 
beschikbaarheid is; 

uptime 
Ao 

uptime + downtime 

Deze algeheel geldende formule wordt omgezet in een formule met ILS termen (conform de globale 
specificaties weergegeven in Para.2.1 .2). De formule voor de beschikbaarheid kan opgesplitst worden in twee 
gedeeltes, de beschikbaarheid gebaseerd op gepland onderhoud en de beschikbaarheid gebaseerd op niet gepland 
onderhoud, oftewel: Ao = Ao.scheduled * AO,unscheduled. Hierbij kan het volgende onderscheid tussen scheduled en 
unscheduled uptime en downtime bepaald worden: 
uptime unscheduled = MTBF (Mean Time Between Failure), 
downtime unscheduled = MLDT (Mean Logistic Delaty Time) + MTTR (Mean Time To Repair), 
uptime scheduled = MTBSM (Mean Time Between Scheduled Maintenance), 
downtime scheduled = MSMT (Mean Scheduled Maintenance Time)= PO (Periodiek Onderhoud). 

Start MTBF storing MLDT MTTR 

Start MTBSM PO MTBSM PO storing 
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De beschikbaarheid van een systeem kan daarom bepaald worden met de volgende formule ; 
MTBF MTBSM 

Ao * 
MTBF + MLDT + MTTR MTBSM+MSMT 

De opsplitsing in deze ILS termen wordt gedaan opdat kan worden bekeken wat de invloed is van een factor op 
de beschikbaarheid. 

Bodo.2.3. Betrouwbaarheid - Reliability (Ro) 18 

De algemeen geldende formule voor de betrouwbaarheid van een systeem als er sprake is van een constante 
storingsgraad (failure rate) is de volgende: 

-Al 

Ro = e 

waarin Ro= probability of success 
e = natural logarithm base 
A = failure rate = FR = I /MTBF 
t = mission duration . 

De vraag in hoeverre vanuit de praktijk blijkt, dat de aanname van een constante storingsgraad gewettigd is, is 
niet gemakkelijk te beantwoorden. Het is reeds lang een punt van voortdurende zorg en aanhoudend onderzoek 
in welke mate faalgegevens van mechanische en elektronische systemen zich bij een negatief-exponentiele 
verdeling aansluiten. Uit de literatuur blijkt dat in het algemeen het volgende kan worden gesteld: 
• Uit de praktijk blijkt dat complexe systemen met een grote varieteit aan componenten en subsystemen, een 

ieder met zijn eigen failure rate, leeftijd en vervangingsritme (waardoor een middelingseffect ontstaat) een 
constant faaltempo blijken te bezitten, mits het complexe systeem niet redundant is (in onderstaande figuur 
is dit weergegeven waarbij voor onderdeel , installatie moet worden gelezen). Al is de levensduur van de 
afzonderlijke eenheden negatief-exponentieel verdeeld, dan is dit niet het geval bij een parallelsysteem, 
daarvoor geld het volgende; Rsyst(t) = 1-(l-exp(-At))t2 = 2 exp (-At) - exp (-2At) . 
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De verticale as geeft aan welke onderdelen falen, de horizontale as geeft de tijdstippen aan waarop de onderdelen falen . 

• Oat de negatief-exponentiele distributie moet worden aangenomen, als er te weinig storingsgegevens 
voorhanden zijn of indien de berekeningen anders te ingewikkeld worden . Men moet deze aanname dan 
maar opvatten als een eerste orde benadering van een tijdsafhankelijke storingsgraad. 

Aangezien op een schip sprake is van zeer complexe systemen met een grote varieteit aan componenten en 
subsystemen, en er weinig storingsgegevens voorhanden zijn aangezien het een totaal nieuw schip betreft, wordt 
voor de baseline in het Life Cycle Management model uitgegaan van de negatief-exponentiele verdeling voor 
het bepalen van de betrouwbaarheid. 
De standaard formule kan worden omgeschreven tot een formule conform de ILS termen (in bijlage D wordt een 
aantal van belang zijnde ILS-termen weergegeven): 

18 Bedrijfszekerheidstechniek, prof.dr.ir. J. van Darn, Delftse Universitaire Pers, 1990. 
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-t/MTBF 

Ro = e 

Bodo.2.4. Capability (Co) - System Effectiveness (SE) 

Bodo.2.4. i. Capability en ILS 7 19 

Indien de capability conform het !LS-model bepaald zou moeten worden, dan zou gewerkt moeten worden met 
de Failure Mode Effects and Criticality Analysis (FMECA) methode. Dit houdt globaal in dat om de capability 
van een systeem te bepalen er twee tabellen moeten worden gevuld; de FMEA-tabel en de CA (Criticality 
Analysis) - worksheet (waarin de capability wordt bepaald). Gegevens van de FMEA-tabel zijn benodigd voor 
het opstellen van de CA-worksheet. In de FMEA-tabel moeten de volgende gegevens komen : 

I. Identification number; identification number for the function being analysed. 
2. Item/functional identification (nomenclature);identification of the item of function contained in the item 

that is being analysed. 
3. Function; statement of the function fulfilled by the item being analysed. 
4. Failure modes and causes; list all possible failures of the item being analysed. There can be many 

failures of a single item listed here. 
5. Mission phase/operational mode; identify the phase of the operation or mission when the failure is 

predicted to occur, i.e. start-up, peak operation, etc. 
6. Failure Effects; divided in local effects, next higher level, end effects. 
7. Failure detection method; identify how the operator will know when the failure occurs. 
8. Compensation provisions; identify design provisions that will permit nullifying the effect of the failure 

on system operation, i.e., redundancy, reset, etc. 
9. Severity class; assign the appropriate classification for the severity of the consequences if the failure 

occurs. Category I is catastrophic, category II is critical, category III is marginal, category IV is minor. 
I 0. Remarks. 

In de CA-worksheet zijn de eerste vijfkolommen identiek aan die van de FMEA (Failure Mode Effects 
Analysis)-tabel, verder is ook de severity class kolom aanwezig in de CA-worksheet. De extra gegevens en 
berekeningen die in de CA-worksheet moeten komen zijn de volgende: 
• Failure probability/Failure Rate data source. 
• Failure effect probability (13). 
• Failure mode ratio (a). 
• Failure Rate 0 .. p). 
• Operating time (t) 
• Failure mode criticality (Cm=l3a1..p) 
• Item criticality (Cr=I(Cm)) 

Het zal onacceptabel veel tijd vergen om beide tabellen volledig in te vullen voor alle installaties, waarbij de 
kans erg groot is dat er tijdens het invullen fouten worden gemaakt. Om het prototype Life Cycle Management 
model ontwikkeld voor de Mijnendienst in te vullen voor een installatie is al ongeveer 80 manuur nodig, om de 
FMEA-tabel en de CA-worksheet in te vullen is aanzienlijk meer tijd voor nodig. Het totaal zal er niet 
overzichtelijker door worden vandaar dat voor het bepalen van de capability van de systemen van een schip en 
uiteindelijk voor het bepalen van de capability van een schip voor een pragmatische methode is gekozen die in 
de volgende paragraafwordt behandeld. 

Bodo.2.4.2.De System Effectiveness (SE) van een schip/UKC 

De System Effectiveness 20 is de mate waarin een product voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker. . 
Binnen de Koninklijke Marine wordt er gebruik gemaakt van het PRA WDA-systeem. PRA WDA staat voor 
PRoject Automatisering Wapentechnische Dienst Administratie. PRA WDA is een elementair storingsregistratie 
systeem voor alle SEWACO-installaties bij de KM. Het PRA WDA-systeem op zichzelf is 

7 Integrated Logistic Support, James V. Jones, 2e uitgave 1995. 
19 Military Standard 1629A, Procedures for performing a failure mode, effects and criticality analysis, U.S. Department of Defence 
Washington, 24 november 1990. 
20 Quality control handbook, Gryna, Mc Graw-Hill , 1974. 
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niet toereikend om te worden geintegreerd in het Life Cycle Management model, dit omdat het PRA WDA
programma een al wat verouderd programma is en waarvan mede daardoor veel gegevens niet betrouwbaar zijn. Wei 
zijn er een aantal zeer nuttige gegevens die in het PRA WDA-systeem worden vastgelegd. Een van die gegevens die 
nodig is voor het bepalen van de Installation Effectiveness (IE) van een systeem is de operationele inzetbaarheid 
S(0). 
De fonnule operationele inzetbaarheid is ontwikkeld door de PRA WDA-kerngroep omdat er binnen de marine 
behoefte bestond aan een parameter die betrekking had op de inzetbaarheid die niet gebaseerd was op de bedrijfstijd 
maar gebaseerd was op de kalendertijd. De fonnule voor de beschikbaarheid is gebaseerd op de bedrijfstijd en 
aangezien die gegevens moeilijk te achterhalen zijn binnen de KM wordt in het vervolg gebruik gemaakt van de 
operationele inzetbaarheid. In de rest van het rapport wordt de bepaling van de beschikbaarheid we! aangegeven 
opdat indien nodig (en mogelijk) er altijd terug kan worden gegrepen naar de fonnule voor beschikbaarheid. 
• S(0) = operationele inzetbaarheid (serviceability)= (operationele (actieve) tijd - downtime)/(operationele 

(actieve) tijd) = (active time - downtime)/(active time). Active time en downtime zijn de ILS-tennen. 

De definitie van capability die zal worden gebruikt is de volgende; capability 20 geeft aan in hoeverre een product 
kan voldoen aan zijn gespecificeerde operationele eisen gedurende het gebruik van het product. De capability (Ci) 
van een systeem kan worden gehaald uit de Functionele Systeem Testen (FST). Elk schip voert functionele systeem 
testen uit tijdens de varende materieelsbeproevingen. De varende materieelsbeproevingen worden in ieder geval na 
oplevering van het schip en na tussentijds- en meerjarig-onderhoud uitgevoerd. Tijdens deze beproevingen worden 
alle systemen/installaties aan boord getest. Indien de capability van een systeem nog niet bekend is omdat er nog 
geen Functionele Systeem Test is uitgevoerd dan zal de capability bepaald moeten worden door de materie 
deskundige System Engineer. 

Aan de hand van de beschikbare gegevens is er binnen het SEW ACO-bedrijf een nieuwe fonnule 
ontwikkeld, betreffende de Installation Effectiveness, die wet makkelijk toepasbaar is in de praktijk. De Installation 
Effectiveness is de mate waarin een installatie voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker. De Installation 
Effectiveness van een installatie/BSMI kan worden bepaald met behulp van de volgende fonnule: 

waarin de constanten cl , c2 en c3 aangeven hoe belangrijk de verschillende parameters zijn voor het bepalen van de 
Installation Effectiveness. De factoren dienen in het instandhoudingsconcept te worden vastgelegd. De waardes voor 
IEi, S(0)i, Ci en Ro,i liggen alien tussen de 0 en l . De factor reliability van een installatie is in deze fonnule 
opgenomen omdat een installatie die bijvoorbeeld vijf keer een dag in zes weken uitvalt een lagere Installation 
Effectiveness moet krijgen dan een installatie die een keer vijf dagen in zes weken uitvalt. De reden dat de reparatie 
vijf dagen duurt kan meerdere oorzaken hebben zoals onder andere het niet in voorraad hebben van reservedelen of 
het niet beschikbaar hebben van capaciteit. De bepaling van de System Effectiveness zal in het functioneel dossier 
worden uitgewerkt. 

BODO.3. LOGISTIC PROCESS MODEL (LPM) 

Het Logistic Process Model moet het communicatiemodel worden dat de relatie voor elke kostenplaats aangeeft 
tussen het System Effectiveness Model en het Life Cycle Costing model. Het LPM heeft als primair doel om op een 
eenduidige wijze de relaties tussen de Prestatie verantwoordelijke Eenheden (PVE's) onderling en met het materieel 
weer te geven. De relaties worden gelegd door het bepalen van de productstromen, waarbij het begrip product in de 
breedste zin des woords geldt. Een product kan zijn; een rapport, een opdracht, een reparatie, een test, een planning, 
een opleiding, een procedure enz .. Door deze relaties inzichtelijk te maken, dus wie doet wat voor wie, kan het 
gehele logistic proces geanalyseerd en zo nodig verbeterd worden. Voor vele PVE's zullen deze 'producten ' nog 
gedefinieerd moeten worden. 

20 Quality control handbook, Gryna, Mc Graw-Hill , 1974. 
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Daamaast heeft het LPM als doel om vanuit een bepaalde PYE het gehele model te kunnen doorlopen en te bepalen 
wat de impact van de PYE is op het gehele !LS voor het betreffende materieel. De verantwoording over het LPM zal 
in principe komen te liggen bij de afdelingen met productie affiniteit. 
De basis van het LPM staat schematisch in de tekening van bodo3 . I weergegeven. Het LPM bestaat uit een zestal 
basis-processen. Deze processen zijn: taakstelling, resources, producten en diensten, management, ondersteuning en 
kosten. Met deze elementaire elementen moet er met het LCM model een LPM op te stellen zijn zoals in bijlage E 
weergegeven. 

Bodo.3.1. Basisgegevens voor Logistic Process Model 

MANAGEMENT 

TAAKSrELLING 

RESOURCES 

PRODUCTEN& 
DIENSTEN 

KOSTEN 

In eerste instantie worden de "producten" bepaald, benodigd voor ILS van het betreffende materieel 
(klasse/schip/systeem). Na het bepalen van de producten in kwaliteit kunnen, i.o.m. de reeds bestaande PYE's, de 
kwantiteit en daarrnee de benodigde processen en resources bepaald worden. In een voorgaand rapport genaamd Life 
Cycle Management . .. een wetenschappelijk onderzoek waard . . . ; Een baseline voor een LCM-model 2 1

, wordt 
invulling gegeven aan de primaire-processen. Yoor het Amfibisch Transport Schip Hr.Ms. Rotterdam zijn de 
bijbehorende PYE's opgezocht. Per PYE zijn de gegevens voor de verschillende processen verzameld. Yoor het 
ATS komen de volgende PYE's (productiegroepen) aan bod: 
• Communicatie installaties, 
• Command, Control/randapparatuur, 
• Nautische/medische instrumenten, 
• AOY /sonar-/vuurleidinginstallaties, 
• Goalkeeper, 
• Radar/lFF/IR/optische instrumenten, 
• EOY-installaties. 
Per PYE zijn er een of meerdere installaties/BSMI' s (Basis Standaard Materieel lndeling). Yoor het A TS ( oftewel 
op UKC-niveau) is er een instandhoudingsplan. Per BSMI bestaat er een instandhoudingsconcept. In het 
instandhoudingsplan voor het A TS staat per BSMI de significantieklasse (SK) en de significantie-index (SI). De 
verschillende gebruikte SK' s zijn : 
• CO : Centrale Ondersteuning; meerdere direct missie gerichte functionaliteiten tegelijkertijd ondersteunend. SI 

max = 4. 
• DM : Direct Missiegericht; individuele operationele functionaliteiten (payload en mobiliteit). SI max = 3. 
• LU : Logistiek Uithoudingsverrnogen: mens en machine. SI max= 2. 
• PU : Personeel Uithoudingsverrnogen. SI max = I. 
De verschillende gebruikte Si's zijn : 
I. Yerwaarloosbaar, 
2. Marginaal, 
3. Kritisch, 
4. Katastrofaal. 

21 Life Cycle Management ... een wetenschappelijk onderzoek waard .. ; Een baseline voor een LCM-model , L TZ 3 M. Leijnse en L TZ 3 F. van 
der Zee, Koninklijk lnstituut voor de Marine, augustus 1997. 
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Momenteel is er een op de IDEF (Integrated DEFinition language) methodiek gebaseerd programma op de markt, 
genaamd BP WIN, waarmee alle processen in kaart kunnen worden gebracht. De processen van het LPM kunnen met 
behulp van BPWIN in kaart worden gebracht. Uiteindelijk dient er bekeken te worden ofBPWIN te koppelen is aan 
het te ontwikkelen System Effectiveness-model en aan het Life Cycle Costing-model. Een voorbeeld van de 
mogelijkheden van BPWIN is te vinden in bijlage F. 

Bodo.3.2. Basis Logistic Process Model 

Naar aanleiding van voorgaande onderzoeken is er uiteindelijk een pakket van gegevens samengesteld die in ieder 
geval in het LPM verwerkt dienen te worden: 
• Per BSMI ( installatie) aangeven we Ike primaire PYE be last is met deze BSMI, dit is te halen uit het rapport Life 

Cycle Management .. . een wetenschappelijk onderzoek waard . . . ; Een baseline voor een LCM-model21
. 

• Per BSMI het budget invoeren. Indien alleen het budget per PYE bekend is, dan dient een percentage van dat 
budget genomen te worden, die afgeschreven kan worden op die BSMI. 

• Invoeren instandhoudingsconcept per BSMI als taakstelling. 
• Per BSMI de SK en SI invoeren; deze gegevens zijn te halen uit het instandhoudingsplan A TS. 
• Producten en Diensten per BSMI invoeren, deze gegevens zijn verzameld door L TZ Leijnse en L TZ van der Zee 

en weergegeven in de bijlage van hun rapport2 1
• Indien de Producten en Diensten niet per BSMI bekend zijn dan 

dient wederom een percentage vastgesteld te worden van de waarde van de BSMI per PYE. lnvoeren 
significantie voor de Producten en Diensten zoals gezien door PYE, waarin SI = I zeer belangrijk en SI = 5 niet 
belangrijk is. Vergelijken met SK en SI. (Dit is een optie waarvan de haalbaarheid nog bepaald moet worden.) 

• Ondersteuning, invoeren van wie ondersteuning, dit is wederom te halen uit bovenstaand genoemd rapport. Per 
BSMI moet in te voeren zijn hoeveel uur per BSMI ondersteuning is gegeven en de kosten per uur 
ondersteuning. Indien dit alleen per PYE bekend is dan moet wederom een percentage bepaald worden in 
hoeverre deze ondersteuning van toepassing is op de betreffende BSMI. 

• Resources: infra; behuizingskosten, percentage per BSMI invoeren indien PYE meerdere BSMI's heeft, dit is 
ook te halen uit eerdergenoemd rapport. Personeel; aantal uren per man gewerkt aan BSMI en kosten per man 
moet online ingevoerd kunnen worden. Middelen; aantal verbruikte materieel en de kosten daarvan moet online 
ingevoerd kunnen worden. 

• Management: Online in te vullen aantal uren, kosten per uur en kosten materieel. Percentage per PYE geeft 
management kosten per BSMI aan. Wat voor soort managementkosten er zijn is per PYE te halen uit rapport 
Leijnse en van der Zee. 

• Kosten: De totale kosten van de resources, ondersteuning en management. Dit dient vergeleken te worden met 
hetbudget. 

BODO.4. LIFE CYCLE COSTING MODEL 

Het Life Cycle Costing model moet een rekenmodel worden dat de kosten aangeeft over de gehele levensduur van 
een product. Dit betekent dat het Life Cycle Costing model een model moet worden dat inzicht geeft in het verloop 
van de kosten over de levensduur, de hierbij behorende menskracht en het hierbij behorende verbruik van 
onderdelen. Via het Life Cycle Costing model moeten costdrivers opgespoord kunnen worden. Een costdriver kan 
zowel een BSMI of een onderliggende component zijn dan we! een PYE c.q. proces. Inzicht van de kosten over de 
life cycle is van groot belang voor: 
• Het vaststellen van het bedrijfseconomische vervangingsmoment. Op basis van kostenontwikkeling en/of 

snijpunt kosten/opbrengsten. 
• De continui'teit. Als de kosten in de tweede helft van de levensduur stijgen, met name als gevolg van het stijgen 

van de kapitaallasten, kan de installatie al snel een costdriver worden. 
• Het niveau van het budget. Hoeveel geld is er beschikbaar voor een installatie/eenheid. 

21 Life Cycle Management ... een wetenschappelijk onderzoek waard . . ; Een baseline voor een LCM-model, L TZ 3 M. Leijnse en LTZ 3 F. van 
der Zee, Koninklijk lnstituut voor de Marine, augustus 1997 . 
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• De benodigde menskracht. De benodigde menskracht voor onderhoud stijgt in de regel aan het einde van de 
levensduur. Als gevolg van modificaties kan de benodigde hoeveelheid menskracht voor een bepaalde 
installatie/eenheid gedurende de levensduur wijzigen. 

• lnvesteringsbeslissingen. In de tweede helft van de levensduur is in de regel de gebruiksduur vanwege de 
restlevensduur van de gehele fabriek/installatie korter dan in de eerste helft. Het nut van een investering in een 
vervanging of modificatie moet dan over een korter tijdsbestek bewezen worden. 

• Kritieke reserve-de/en. Het verbruik van kritieke reserve-delen wijzigt over de levensduur. In de tweede helft 
wordt het steeds moeilijker om aan duurdere kritieke reserve-delen te komen. 

Bodo.4.1. Life Cycle Management en Life Cycle Costing 

Om een goed Life Cycle Management model te verkrijgen zal er een koppeling moeten bestaan met een Life Cycle 
Costing model omdat anders nooit de costdrivers en availability killers bepaald kunnen worden. Uit onderzoek blijkt 
dat zeer veel gegevens voor een Life Cycle Costing model te halen zijn uit het huidige bedrijfs beheersysteem van 
het SEWACO-bedrijf, al betreft dit we! de gegevens die betrekking hebben op de exploitatie fase . Voor een goed 
Life Cycle Costing model is het noodzakelijk om o.a. gegevens te hebben over het soort onderhoud dater gepleegd 
is, de tijdsduur dat het onderhoud in beslag neemt, het geplande onderhoud c.q. gebudgetteerde onderhoud, door wie 
het onderhoud is gepleegd, de specificatie van de kosten voor het onderhoud, aan welk onderdeel onderhoud is 
gepleegd, hoeveel tijd het onderhoud heeft gekost en waar dit onderdeel toe behoort. Uit de rest van dit hoofdstuk 
zal blijken dat vrijwel al deze gegevens voor de Koninklijke Marine opgeslagen staan in het Financieel Subsysteem 
(FINSUB) van het bedrijfsbeheersysteem. 
Gegevens over modificaties van onderdelen of toestellen zijn te vinden in het V AS/LOGDOC, waarop naderhand 
wordt ingegaan. 

Bodo.4.2. Huidige situatie bij de Koninklijke Marine 

Een bedrijf dient de leiding (het management) te informeren omtrent de voortgang van de bedrijfsprocessen. Dit 
betreft zowel het lokale, als het centrale management. 
Binnen de Koninklijke Marine worden jaarlijks door het marine-onderhoudsbedrijf convenant-afspraken gemaakt 
met de opdrachtgevers, waaronder de diverse hoofdafdelingen van DMKM (Directeur Materieel Koninklijke 
Marine), zoals GES (Groep Escorte Schepen), Mijnendienst enz. In deze afspraken wordt per opdrachtgever 
vastgelegd welke capaciteit deze in dat jaar van het marine-onderhoudsbedrijf vraagt oftewel met deze afspraken 
worden als het ware de budgetten vastgelegd. De afspraken vorrnen de zogenaamde convenantbudgetten. Indien 
noodzakelijk zal er na overleg worden afgeweken van deze afspraken. 
Binnen de Koninklijke Marine wordt gebruik gemaakt van InstandHoudingsPlannen (IHP ' s) en 
InstandHoudingsConcepten (IHC's), zie ook bijlage G. Een IHP beschrijft de integrale, materieel-logistieke 
consequenties van de introductie van een klasse schepen bij de KM. Het blijft gedurende de ' life-cycle' van de 
klasse het basisdocument voor de instandhouding van die klasse . In een IHP wordt ook de periodiciteit van de 
onderhouds/dokperioden vastgelegd. Een IHC beschrijft de integrale, materieel-logistieke consequenties van de 
introductie van een installatie in de KM, inclusief de aspecten tijd en geld voor wat betreft het onderhoud. De 
randvoorwaarden voor een IHC zijn beschreven in het IHP van de betreffende klasse materieel. Gedurende de life
cycle dient er voortdurend een toetsing plaats te vinden van dit document aan het daadwerkelijk verrichte 
onderhoud. Dit kan leiden tot aanpassing van het IHC of tot het aanmerken van het betrokken systeem als costdriver 
c.q. availability killer en het vervolgens ontwerpen van tegenmaatregelen. 
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Bodo.4.2.1. Vaststelling Costdriver (CD) en Availability killer (AK) 

Een cost driver 22 (CD) is materieel dat bij voorgeschreven gebruik onder normale omstandigheden slechts via 
substantieel hog ere kosten dan in het instandhoudingsconcept of vergelijkbare documenten was berekend in 
exploitatie kan worden gehouden. 
Binnen het SEW ACO-bedrijf wordt een costdriver gezien als een installatie, toestel of component die bij normaal 
gebruik in geeigende omstandigheden per tijdseenheid een kostenprofiel toont voor onderhoud, materiaalverbruik 
en/of vervanging, dat in vergelijking tot: 
I. soortgenoten of gelijkwaardigen of 
2. een daartoe vooraf vastgestelde norm of lirnietbedrag of 
3. de initiele verwervings- en installatiekosten of 
4. de totale kosten van het systeem waarvan het onderdeel uitmaakt 
in dezelfde omstandigheden, hoger of onevenredig hoog blijkt te zijn. 
De afdeling Instandhouding van de Koninklijke Marine stelt dat er sprake is van een costdriver, indien de werkelijke 
kosten groter zijn dan 1,25 keer de geplande kosten. Hierdoor kan het voorkomen dat een installatie het ene jaar we! 
een costdriver is en het andere jaar niet. 
Een availability killer22 is een structurele verstoorder van de beschikbaarheid en inzetbaarheid van een installatie. 
Binnen het SEW ACO-bedrijf wordt availability killer gezien als een factor waardoor de kans wordt vergroot, dat het 
systeem voor de uitoefening van zijn specifieke functie niet beschikbaar is en aan bet gebruik is onttrokken. De 
afdeling Instandhouding stelt; in geval dat de werkelijke vaartijd 75% of minder bedraagt dan de geplande vaartijd 
dan kunnen er availability killers gevonden worden. Ook met dit uitgangspunt kunnen de availability killers van jaar 
tot jaar verschillen. 

Bodo.4.2.2. Rapportage 

De opdrachtgever wil in de loop van het boekjaar weten in hoeverre het afgesproken budget door het marine
onderhoudsbedrijf is verbruikt, om mede te kunnen bepalen hoeveel werk men nog kan opdragen. De verslaglegging 
van deze budgetrealisatie wordt gedaan middels de 'Convenant-rapportage'. 
Op KM-niveau worden de rapporten van de diverse marine-onderhoudsbedrijven samengevoegd tot het materieels
exploitatie-plan, ofwel het ME-plan. 

Om te komen tot een eenduidige wijze van rapporteren, is het noodzakelijk binnen de systemen de benodigde 
kenmerken in te bouwen, waaraan de opgedragen werkzaamheden worden gerelateerd. Alleen op deze wijze kunnen 
de exploitatiekosten worden verschreven ten laste van de juiste budgetten van de opdrachtgevers. Bij de Koninklijke 
Marine wordt er voor de financiele administratie gebruik gemaakt van het bedrijfsbeheersysteem (afgekort door 
BBS). 
De marine-onderhoudsbedrijven maken voor de registratie van de kosten gebruik van het BBS. 
Binnen dit systeem worden alle kosten (loon, materiaal, inhuur, uitbesteding etc.) geregistreerd, die worden gemaakt 
ten behoeve van de opdrachten van de opdrachtgevers. 

Bodo.4.2.3. Bedrijfs Beheer Systeem (BBS) 23 

In het BBS worden gegevens geregistreerd van de productie-processen. Alie gegevens, exclusief reparatie aan boord 
door Koninklijke Marine, voor het bepalen van cost drivers zijn aanwezig in het BBS. Momenteel wordt de invoer 
getotaliseerd per soort onderhoud. De soorten onderhoud zijn Meerjarig onderhoud (MJO), Tussentijds onderhoud 
(TIO) en Incidenteel onderhoud (IO). Voorwaarde voor koppeling op installatieniveau is, dat de installatiecodering 
in BBS up to date wordt gehouden. 

WAT IS VOORHANDEN IN HET BBS 
In opdrachtregistratie wordt een aantal basisgegevens van de klantenopdracht vastgelegd, zoals: 

22 Handboek Instandhouding Materieel KM, Koninklijke Marine, 21 juli 1995. 
22 Handboek Instandhouding Materieel KM, Koninklijke Marine, 21 juli 1995. 
23 Bedrijfs Beheer Systeem; Financieel Subsystem (FINSUB); Convenantrapportage/ME-plan, D. Bal, 9 januari 1996. 
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• de opdrachtgever; 
• voor wie de opdracht wordt uitgevoerd (UKC); 
• de budgethouder; 
• soort werk ( onderhoud) het is; 
• het aanvullend werk (meerwerk) op e('n reeds afgesproken opdracht; 
• wanneer het werk moet worden opgeleverd. 

PROJECT-REGISTRA TIE 

In het BBS zijn er drie registratieschermen van belang voor de convenant-rapportage. Dit betreft de schermen: 
• opvoeren/onderhouden project registratie; 
• opvoeren/onderhouden reserveringsproject; 
• onderhouden projectregistratie. 

CALCULATIE 

Om tijdens de uitvoering van de opdrachten, de gerealiseerde uren te kunnen vergelijken met de vooraf geraamde 
uren, kunnen op diverse niveaus voorgecalculeerde uren worden ingebracht. Tevens wordt een kostenbewaking 
uitgevoerd, waarin alle op het project betrekking hebbende kosten zichtbaar worden. 

De kostencomponenten, die onderdeel kunnen zijn van een voorcalculatie, zijn: 
• medewerkerskosten (loon) 
• machinekosten 
• verrichtingskosten 
• materiaalkosten 
• uitbestedingskosten 
• overige kosten (waaronder reis- en verblijfkosten) 

De 'budgetrealisatie ' wordt vervolgens vergeleken met het geplande budget. Een budget wordt vastgesteld per 
project, per bureau. Vervolgens kan dit budget worden verdeeld over hoofdorders en over bewerkingsgroepen. 
Tenslotte kunnen de deelbudgetten per hoofdorder ook weer worden verdeeld over bewerkingsgroepen. De 
budgetten worden niet bepaald per UKC of BSMI, aangezien dit voor het LCM model we! nodig is zal daar in het 
Functioneel Dossier verder op worden ingegaan. 

MUTEREN BUDGETTEN 

Elke periode wordt een bestand verstrekt met de gerealiseerde uren van die periode per bewerking. Hierbij worden 
een aantal relevante gegevens, zoals UKC, opdrachtgever, soort onderhoud, bewerkingsgroep enz. doorgegeven. Dit 
bestand kan worden gebruikt voor het samenstellen van gegevens t.b.v. lange terrnijnplanning en diverse 
rapportages. 

KOSTEN 

Na het inbrengen van alle benodigde gegevens voor registratie van de opdracht en de calculatie, kan met behulp van 
diverse schermen en overzichten de voortgang van de opdracht worden gevolgd, zowel wat betreft uren als kosten 
(geld). 
De overzichten met uren zijn van belang voor de planning en produktiebesturing. De kosten zijn nodig om de 
prijsafspraak met de klant te kunnen controleren en om een factuur op te maken. 
Periodiek verschijnt het "Overzicht budget-uitputting per bedrijf/bureau". Op dit overzicht worden getoond: 
• het budget van het huidige kwartaal 
• het jaarbudget 
• de realisatie van het huidige kwartaal ( t/m periode) 
• de realisatie van het jaar ( t/m periode) 
• het restant budget in het kwartaal 
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• het restant budget in het jaar. 

Bodo.4.2.4. VAS/LOGDOC - VoorraadAdministratieSysteem/LOGistieke DOCumentatiesysteem 24 25 

In de tachtiger jaren is bij de Directie Materieel Koninklijke Marine een viertal systemen ontwikkeld: 
• het VoorraadAdministratieSysteem (VAS) 
• het V AStstelling versTREKkingen systeem (V ASTREK) 
• het LOGistieke DOCumentatiesysteem (LOGDOC) 
• het VoorraadPunt Administratiesysteem (VPA) 

Met het VAS wordt het merendeel van de aspecten van de voorraden centraal geautomatiseerd geadministreerd. Het 
is mogelijk deze administratie in verschillende stappen onder te verdelen, die echter alle op het niveau van 
deelsystemen tot hetzelfde resultaat leiden. 
Het VAS bestaat uit drie deelsystemen: 
• de MoederMagazijn Administratie (MMA) 
• de Bestellingen Administratie (BA) en 
• de Koninklijke Marine Voorraad Administratie (KMVA) 
• waarin de verschillende onderwerpen van de centrale administratie aan de orde komen. 

Met het VASTREK-systeem worden de normen per eenheid ingevoerd, gewijzigd en afgevoerd. Deze normen zijn 
onder andere nodig voor het bepalen van de hoeveelheid aan te vragen artikelen in het VAS. 

Het LOGDOC-systeem is het geautomatiseerde systeem dat zich bezig houdt met het opvoeren, onderhouden en 
beschikbaar stellen van logistieke basisgegevens die essentieel zijn voor de overige systemen. 

Het VPA-systeem is een decentraal geautomatiseerd voorraad administratiesysteem ten behoeve van de 
bevoorradingsdienst bij de eenheden van de Koninklijke Marine. 

De hierboven genoemde systemen en deelsystemen, in het vervolg V AS/LOGDOC genoemd, zijn in eigen 
Functionele Systeem Ontwerpen (FSO's) vastgelegd. Elk systeem en deelsysteem wordt in bijlage D nader 
besproken. 

Bodo.4.3. Samenvatting in relatie tot bet Life Cycle Costing model 

Gezien vanuit het niveau basisontwerp lijken de huidige bestuurlijke informatiesystemen de vereiste data voor de 
exploitatie fase voor het Life Cycle Costing model in zich te hebben. In het Functioneel Dossier zal hier dieper op 
worden ingegaan. 

24 Handboek Procedurebundels VAS/LOG DOC dee] I; Algemeen handboek; type Inleiding Handboek Procedurebundels, DMKM, 2 november 
1992. 
25 Mededelingen Voorraadadministratiesysteem/logistieke documentatie/vaststellingen verstrekkingen {MED-VAS/LOGDOC), Ministerie van 
Defensie; Directie Materieel Koninklijke Marine; Afdeling bevoorrading, uitgave 1995. 
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FUNCTIONEEL DOSSIER (FUDO) 

Het FUDO is het eigenlijke rapport, waarin de aanzet tot defunctionele specificaties van het Life Cycle 
Management Model zijn omschreven. In dit dossier warden de drie model/en van het Life Cycle Management model 
verder uitgewerkt zodat ze toepasbaar zijn op het Amfibisch Transportschip Hr.Ms. Rotterdam. 

FUDO.1. HET LIFE CYCLE MANAGEMENT MODEL 

Het uiteindelijke Life Cycle Management model zal bestaan uit drie onderdelen; het System Effectiveness model 
(SE-model), het Logistic Process Model (LPM) en het Life Cycle Costing model (LCC-model). 

TAAKSTELLING VERANTWOORDING 

INF. 

LOGl5nCS 
( DEFINlnE I VERWERVINGI EXPt.OITAnE I AFSTDTING) 

Fudo.1.1. Toelichting op het conceptuele LCM-model27 

I. De taakstelling voor het LCM-team Iigt op niveau van DMKM en is ondenneer verwoord in documenten als; 
de stafeis, het V&O-plan, het ME-plan en dergelijke. 

2. De verantwoording voor de resultaten, ten aanzien van de taakstelling, wordt gerapporteerd in tennen van; 
prijs/prestatieverhouding (cost-effectiveness), AK's en CD's. 

3. Het LCM-team bestaat uit gemandateerde functionarissen uit de; gebruikers-, onterwerpers- en 
instandhoudinsorganisatie. Afhankelijk in welke levensfase het materieel zich bevindt zal de ene of de andere 
organisatie meer of minder vertegenwoordigd zijn. 

4. De modules; SE-model, LPM en LCC-model zijn in het conceptuele LCM-model los van alkaar aangegeven ter 
wille van een duidelijke relatie met de organieke verantwoordingsgebieden, respectievelijk; engineering, 
productie en controlling (bedrijfsadministratie). Voor de feitelijke applicatie (programma) zijn deze scheidingen 
niet relevant. Wei zal bepaalde data alleen gemuteerd kunnen worden door de daarvoor verantwoordelijke 
functionarissen. 

5. Het begrip 'LOGISTICS' is overgenomen uit het Handboek ILS van James Jones7 waannee alle 
processen/activiteiten bedoeld worden om een bepaalde functie/taak te vervullen doonniddel van materieel, met 
andere woorden van stafeis tot afvoer, of zoals de Amerikanen zeggen; "from lust to dust". 

FUDO.2. HET SYSTEM EFFECTIVENESS MODEL 

Het System Effectiveness model is het model waannee de Reliability, Availability en Capability van de installatie, 
het systeem of de eenheid (een schip) wordt aangegeven. Voor verdere toelichting zie BOD0.2. In deze paragraaf 
wordt voor de opzet van het SE-model een concrete oplossing gegeven, de oplossing is gedeeltelijk gebaseerd op het 
bestaande HAKOG-model. Binnen het SE-model wordt onderscheid gemaakt naar; base line data, current data en 
improvement data. De base line data wordt in principe bepaald tijdens de "voorzien in" fase . De current data wordt 

27 De nota "Opzet van het LCM-model voor ILS van het ATS/SEWACO-systeem, ir. J. Stavenuiter, Koninkliijke Marine, 25 oktober 1997. 
7 Integrated Logistic Support, James V. Jones, tweede uitgave 1995. 
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periodiek bepaald uit de resultaten tijdens de instandhouding. De improvement data kan worden gegenereerd voor 
"what if' analyses om eventuele verbeteringen te kunnen invoeren. 

Fudo.2.1. Het HAKOG-model 17 

In Bodo.2.1. wordt het HAKOG-model besproken. Yoor het bepalen van de System Effectiveness van een systeem 
is de materiele gereedheid van belang. Met behulp van het HAKOG-model kan de materiele gereedheid van 
systemen worden bepaald. Geadviseerd wordt het SE-model te baseren op de principes van het onderstaand 
beschreven HAKOG-model dat reeds gebruikt wordt binnen de Koninklijke Marine. 

Fudo.2.1.1. Meten gereedheid conform het HAKOG-model 

Het rekenmodel gaat uit van een uitsplitsing in primaire en secundaire voor een eenheid te onderscheiden (en te 
meten) functies . De taken van een schip bestaan in volgorde van belangrijkheid uit vechten, varen en drijven. De uit 
de taken af te leiden gebieden van oorlogvoering (luchtverdediging, onderzeebootbestrijding en zeedoelbestrijding) 
worden beschouwd als de primaire functies en de overigen (zeemanschap, command/control/communication oftewel 
C3 , NBCD, energie en de voortstuwing, zelfverdediging boven water en zelfverdediging onder water) als secundaire 
functies. Om als schip de taken te kunnen uitvoeren dienen zoveel mogelijk functies zo goed mogelijk vervuld te 
worden. 
Om de operationele gereedheid van een eenheid te meten dienen de primaire functies en de secundaire functies in 
beschouwing te worden genomen . Alie functies bevatten een personele-, een geoefendheids- en een materiele
component omdat deze drie componenten invloed hebben op het vervullen van de functie. De relaties tussen de drie 
componenten van een primaire dan wel een secundaire functie worden in schema's, de functionele breakdowns, 
weergegeven (voor een voorbeeld zie bijlage C). De componenten zijn daarin opgedeeld in elementen. 
De schema' s zijn voorzien van relevante informatie, zoals: 
• de introductie van elementen, die bijdragen tot de (deel)-operationele gereedheid, 
• weegfactoren van de elementen, 
• rangschikking van de elementen. 

Yoor het bepalen van de materiele gereedheid zijn alleen de onderste gedeeltes van de schema' s van belang; dit zijn 
de gedeeltes die betrekking hebben op de apparatuur. De bovenste gedeeltes van de schema's hebben betrekking op 
de personele- en oefengereedheid. 
Per functie wordt de deel-materiele gereedheid berekend. De materiele gereedheid van een eenheid wordt in het 
HAKOG-model als volgt bepaald: 
• elke primaire functie wordt gewogen en daama worden de uitkomsten vermenigvuldigd met een factor opgeteld, 

waarbij de factoren de relatieve belangrijkheid van de functie aangeven, 
• alle secundaire functies worden gewogen met elkaar vermenigvuldigd, 
• de materiele gereedheid van de eenheid is dan het product van de twee voorgaande tussenresultaten. 

De weegfactoren die betrekking hebben op de belangrijkheid van de primaire functies wordt zj genoemd, waarbij j 
de waarde I, 2 of 3 kan hebben en waarbij voor j geldt: 
I. Luchtverdediging (in HAKOG LVD) oftewel AA W (Anti Air Warfare), 
2. Zeedoelbestrijding (in HAKOG ZDB) oftewel ASUW (Anti Surface Warfare), 
3. Onderzeebootbestrijding (in HAKOG OZB) oftewel ASW (Anti Submarine Warfare). 
Per type schip zal de zj een andere waarde hebben. De waarde van zj is afhankelijk van de primaire taak van het 
type/klasse schip. Voor een schip van de Heemskerck-klasse, een luchtverdedigings fregat, zal zt een grotere waarde 
hebben dan de zt voor een schip van de Doorman-klasse, een multipurpose fregat. 

De bepaling van de materiele gereedheid van een schip wordt bepaald met behulp van de volgende formule: 

17 Handleiding voor het kwantificeren van de operationele gereedheid van de Heemskerck-klasse fre0 <itten, Koninklijke Marine, I april 1986. 
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MGschip = (MGZMS * MGC3 * MGNBCD * MGEV * MGZVBW * MGZVOW) * 

Het HAKOG-model is in een computerprogramma verwerkt. 

F.F. Nisbet-Schnetkamp 

Fudo.2.1.2. Korte schets van de vereenvoudigde HAKOG-methode gebruikt voor het SE-model 

Aangezien we ons voor dit LCM-project nog beperken tot de SEWACO-apparatuur kunnen er twee secundaire 
functies buiten beschouwing worden gelaten: l) NBCD en 2)Energie en Voortstuwing. Beide kunnen voor dit model 
op een worden gesteld. Voor alle secundaire functies en alle primaire functies is een functionele breakdown 
gemaakt, waarbij het kan voorkomen dat een installatie ingedeeld is onder meerdere functies . De installaties die 
voorkomen in de functionele breakdown van een secundaire functie en/of van een primaire functie hebben per 
functie een weegfactor die de relatieve belangrijkheid van die installatie voor die functie weergeeft, oftewel per 
functie heeft een installatie een andere weegfactor. De weegfactor voor het SE-model is yik waarbij i aangeeft welke 
installatie het betreft en k aangeeft we Ike primaire of secundaire functie het betreft. Om de invloed van een 
installatie op de materiele gereedheid van een van de primaire functies of op de materiele gereedheid van een 
eenheid te bepalen, kan in het HAKOG-computermodel worden ingevoerd dat die betreffende installatie niet werkt 
terwijl de rest van de apparatuur wet werkt. Uit het HAKOG-computermodel komt dan de resterende materiele 
gereedheid van het schip en de resterende materiele gereedheid per prirnaire functie. Oftewel per installatie komen er 
vier waardes: de resterende materiele gereedheid L VD, ZDB, OZB en schip. 
De communicatie-apparatuur van een schip blijkt in geen van de primaire functies verwerkt te zijn al is de 
communicatie-apparatuur zeer essentieel voor de gereedheid van een schip. De communicatie-apparatuur komt wet 
voor bij de secundaire functies vandaar dat het belangrijk is om deze secundaire functies in het model te verwerken. 
Met name door deze tekortkoming dient ook de materiele gereedheid van het schip bepaald te worden. De invloed 
van een installatie op de secundaire functies kan bepaald worden met de volgende formule: 

1/12 

MGsecundaire functies = (nsecundaire functies) 
MGschip 

De bovenstaande formule geeft de resterende materiele gereedheid van de secundaire functies aan indien een van de 
installaties niet werkt. De invloed van een installatie op de primaire of secundaire functies kan bepaald worden met 
behulp van de volgende formule : l - MG, het resultaat van deze formule is de materieels invloed (Ml=Materials 
Influence). Op deze manier is er voor elke installatie een gewichtsfactor te bepalen die de invloed van die installatie 
op de primaire functies aangeeft en een gewichtsfactor die de invloed op het totale schip aangeeft. Geadviseerd 
wordt om een gevoeligheidsanalyse voor deze methode uit te voeren. 

Per installatie worden er uiteindelijk vier waardes bepaald: 
I. Ml AAW = I - MGLVD, 
2. Ml ASUW = l - MGZDB, 
3. Ml ASW = l - MGOZB, 
4. Ml schip/UKC = l - MGschip/lJKC 

Fudo.2.2. Beschikbaarheid van een schip/UKC 

Een schip (UKC) bestaat uit meerdere systemen. Om de totale beschikbaarheid te bepalen moet elk systeem een 
weegfactor hebben die bepalend is voor de gereedheid. De sommatie van de weegfactoren van de systemen moet 
gelijk aan l zijn. Voor een schip (UKC) richten we ons op de drie belangrijkste te vervullen functies; 
l. AA W Anti Air Warfare (=L VD) 
2. ASUW Anti Surface Warfare (=ZDB) 
3. ASW Anti Submarine Warfare (=OZB) 
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De meeste installaties zijn in te delen over de drie primaire functies , een aantal installaties, zoals alle communicatie
apparatuur, is alleen onderverdeeld onder de secundaire systemen. Een aantal installaties zal voor meerdere functies 
van belang zijn. De installaties hebben een verschillende mate van belangrijkheid per functie oftewel per functie 
hebben de installaties een andere weegfactor. Deze weegfactor kan per installatie/BSMI gehaald worden uit het 
HAKOG-model. Yoor het schip en per primaire functie is de materiele gereedheid bekend. Indien een installatie 
uitvalt die van invloed is op een primaire functie en/of op het schip, dan zal de mate waarin materiele gereedheid 
afneemt gerelateerd zijn aan de weegfactor. De materiele gereedheid die het HAKOG-rekenmodel aangeeft is de 
resterende materiele gereedheid als de installatie uitvalt. Oftewel per installatie is bekend wat de invloed is op de 
materiele gereedheid per primaire functie en op het schip in totaal. De weegfactor is daarom ook verbonden aan de 
Materieel Invloed (Ml). Voor MI geldt: MI= I-MG . De totale beschikbaarheid van het UKC voor een van de 
primaire functies of voor een van de secundaire functies kan bepaald worden door de sommatie te nemen van de 
vermenigvuldiging van de MI met de beschikbaarheid van het betreffende systeem. Ste I dat voor een functie x 
systemen van belang zijn , dan geldt voor de beschikbaarheid van het schip/UKC voor die functie : 

X 

A0,primaire functie j L Mij • A0,installatie = L Miij • A0,i 
installatie i=I 

X 

A0,secundaire functie k L Mik • A0,installatie = L Miik * AO,i 
installatie i=I 

waarbij Miij de weegfactor is behorende bij installatie i voor de primaire functie j , Miik de weegfactor is behorende 
bij installatie i voor de secundaire functie k en waarbij geldt 

X X MTBF MTBSM 
L Miij = IMiik = I en A0,installatie = . --------
i=I i=I MTBF + MLDT + MTTR MTBSM+MSMT 

Om de totale beschikbaarheid van een schip/UKC te bepalen, als er geen beperkingen zijn aan alle installaties, zal 
dezelfde methode gevolgd worden als voor bepalen beschikbaarheid per primaire functie: 

X 

A0,schip L Mlschip • A0,installatie = L Miischip • A0,i 
installatie i=I 

waarbij Miischip de weegfactor is behorende bij installatie i en waarbij geldt 

X 

L Miischip = I en 
i=I 

A0,installatie = 
MTBF 

• 
MTBF + MLDT + MTTR 

MTBSM 

MTBSM+MSMT 

Indien een of meerdere installaties niet werken, zal dat invloed hebben op de beschikbaarheid van het schip en vaak 
ook op de beschikbaarheid van een of meer van de primaire functies . De formules van de beschikbaarheid per 
primaire functie en van het schip zullen dan ook moeten worden aangepast tot de volgende formules : 

A0,primaire functie j 

A0,schip 

X 

L Mlij * A0,i * Oi 
i=I 

X 

L Mlischip • A0,i • Oi 
i=l 

waarin Oi gelijk is aan O of I, 0 betekent dat de installatie niet werkt (down) en I betekent dat de installatie werkt 
(up). 
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Fudo.2.3. Betrouwbaarheid van een schip/UKC 

Het is zeer moeilijk om de betrouwbaarheid van een schip of groot systeem te bepalen indien vast wordt gehouden 
aan de gebruikelijke methode voor het bepalen van de betrouwbaarheid van een systeem. Om toch een indruk te 
krijgen van de betrouwbaarheid van een schip, of van de functie van een schip, is besloten gebruik te maken van de 
weegfactoren die gebruikt worden in het HAKOG-model. 
Aangezien ook hier weer geldt dat elke installatie een ander weegfactor heeft per primaire en/of secundaire functie, 
zal ook hier de betrouwbaarheid per prirnaire functie worden bepaald. De methode van de weegfactoren is dezelfde 
als gebruikt voor de beschikbaarheid. Stel dat voor een functie er x-systemen van belang zijn, dan geldt voor de 
betrouwbaarheid van het schip/UKC voor die functie indien alle installaties werken de volgende formule : 

X 

R0,primaire functie j L Mlj *R0,installatie = L Mlij *R0,i 
lnstallatie i=I 

X 

R0,secundaire functie k L Mlk *R0,installatie = L Mlik *R0,i 
installatie i=I 

waarbij Mlij de weegfactor is behorende bij installatie i voor de primaire functie j, Mlik de weegfactor is behorende 
bij installatie i voor de secundaire functie k en waarbij geldt 

X X 

L Mlij = lMlik = 1 en 
i=I i=I 

R0,installatie 

-t/MTBF 

e 

Om de totale betrouwbaarheid van een schip/UKC te bepalen, indien alle installaties werken, zal dezelfde methode 
gebruikt worden als voor bepalen van de betrouwbaarheid van de primaire functies. 

X 

R0,schip L Mlschip *R0,installatie = L Mlischip *R0,i 
installatie i= I 

waarbij Mlischip de weegfactor is behorende bij installatie i en waarbij geldt 

X 

L Mlischip = 1 en 
i=l 

R0,installatie 
-t/MTBF 

e 

lndien een ofmeerdere installaties niet werken, zal dat invloed hebben op de betrouwbaarheid van het schip en vaak 
ook op de betrouwbaarheid van een of meer van de primaire functies . De formules van de betrouwbaarheid per 
primaire functie en van het schip zullen dan ook moeten worden aangepast tot de volgende formules : 

R0,primaire functie j 

R0,schip 

X 

L Mlij *R0,i * Oi 
i=I 

X 

L Mlischip *R0,i * Oi 
i=I 

waarin Oi gelijk is aan O of I, 0 betekent dat de installatie niet werkt (not Operational oftewel down) en I betekent 
dat de installatie werkt (Operational oftewel up). 
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Fudo.2.4. De System Effectiveness (SE) van een schip/UKC 

Omdat het begrip capability verwerkt is in het begrip System Effectiveness wordt er in deze paragraaf gesproken 
over de System Effectiveness van een schip. Aangezien ook hier weer geldt dat elke installatie een andere 
weegfactor heeft per primaire en/of secundaire functie, zal ook hier de Installation Effectiveness per primaire functie 
worden bepaald. De methode van de weegfactoren is dezelfde als gebruikt voor de beschikbaarheid . Stet dat voor 
een functie er x-systemen van belang zijn, dan geldt voor de System Effectiveness van het schip/UKC voor die 
functie indien alle installaties werken de volgende formule: 

X 

SEprimaire functie j L Mlj *lEinstallatie = L Mlij *lEi 
installatie i=I 

X 

SEsecundaire functie k L Mlk *lEinstallatie = L Mlik *lEi 
installatie i=I 

waarbij Mlij de weegfactor is behorende bij installatie i voor de primaire functie j, Mlik de weegfactor is behorende 
bij installatie i voor de secundaire functie k en waarbij geldt 

X X 

L Mlij = LMlik = I en lEi 
i=I i=l 

Oftewel de IE moet voor elke SEW ACO-installatie worden bepaald. lndien de capability (Ci) van een installatie 
verandert, moet dat kunnen worden aangepast. 
Om de totale System Effectiveness van een schip/UKC te bepalen, indien er geen beperkingen zijn aan de 
installaties, zal dezelfde methode gebruikt worden als voor bepalen van de System Effectiveness van de primaire 
functies. 

X 

SEschip L Mlschip *IEinstallatie = L Mlischip *lEi 
installatie i= I 

waarbij Mlischip de weegfactor is behorende bij installatie i en waarbij geldt 

X 

L Mlischip = I en 
i=I 

lEi 

lndien een of meerdere installaties niet werken, zal dat invloed hebben op de System Effectiveness van het schip en 
vaak ook op de System Effectiveness van een of meer van de primaire functies . De formules van de System 
Effectiveness per primaire functie en van het schip zullen dan ook moeten worden aangepast tot de volgende 
formules : 

SEprimaire functie j 

SEschip 

X 

L Mlij *SEi * Oi 
i=I 

X 

L Mlischip *SEi * Oi 
i=l 

waarin Oi gelijk is aan O of I, 0 betekent dat de installatie niet werkt (not Operational) en I betekent dat de installatie 
werkt (oftewel Operational). 
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FUDO.3. LOGISTIC PROCESS MODEL (LPM) 

Zoals in BOD0.3. aangegeven moet het LPM het communicatiemodel worden dat de koppeling aangeeft tussen het 
SE-model en het LCC-model. De processen kunnen met het programma BPWIN in kaart worden gebracht. Via de 
hiema aangegeven schermen kan er een koppeling worden gemaakt met het SE-model en het LCC-model. 

Scherm I: 

totaal 

UKC: Amfibisch Transport Schip Hr. Ms. Rotterdam 
BSMI nrs .: uit instandhoudingsplan ATS. 
Primaire PYE: uit rapport van Leijnse en van der Zee 
Budget: uit BBS 

Scherm 2: 

Scherm 3: 

Scherm 4: 

BS:\11 l'VI : SK SI 
Producten en Diensten significantie PVE 

'' 

Significantie PYE: de belangrijkheid die door de PYE aan de betreffende Producten en Diensten is gegeven. 

Scherm 5: 

aantal 
eenheid 
prijs 
iS.:index 
totaal: 

S-index: De Satisfaction - index: Een periodiek bepaald (current data) kental in percentage dat aangeeft hoe een 
afnemer in die periode het betreffende product of dienst gewaardeerd heeft (deze index komt uit de globale 
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specificaties van Ir. J. Stavenuiter van 28 oktober 1997; Opzet van het LCM-model voor ILS van het 
A TS/SEW ACO-systeem27

). 

Scherm 6: 

BS\11 1'\'I 
ondersteuning aantal uren eenheid 

totaal: 

Scherm 7: 

totaal: 

Scherm 8: 

totaal: 

Scherm 9: 

BS\11 l'\ "I 

kosten 
kost 

prijs current 

FUDO.4. LIFE CYCLE COSTING MODEL (LCC) 

baseline 

Fudo.4.1. Van BBS en VAS/LOG DOC naar Life Cycle Management model 

improv_ement 

Uit het voorgaande blijkt dat het grootste deel van alle gegevens die we voor het Life Cycle Costing model nodig 
hebben ingevoerd zijn in het BBS. In het model moet er nog de mogelijkheid zijn om de kosten per UKC of per 
BSMI te zien. Er dient dus een extra scherm te worden aangemaakt zodat alle kosten per UKC of BSMI 
gepresenteerd kunnen worden. Er is al een scherm in het BBS waarin per UKC aangegeven staat welke projecten 
zijn aangemaakt. Ook bestaat er al een scherm waarin per BSMI staat aangegeven welke projecten zijn aangemaakt. 
Aan de hand van deze schermen moet het mogelijk zijn een scherm te maken waarin de kosten per UKC en per 
BSMI zijn aangegeven. Deze kosten zijn de gezamenlijke kosten van de projecten die gelden voor die UKC of 
BSMI. 
Per project is aangegeven hoe die kosten zijn opgebouwd vandaar dat in het nieuwe scherm kan worden aangegeven 
hoe die kosten zijn opgebouwd: 

27 De nota "Opzet van het LCM-model voor ILS van het ATS/SEWACO-systeern, ir. J. Stavenuiter, Koninkliijkc Marine, 25 oktober 1997. 
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• ten eerste hoeveel kosten per project, wat voor soort onderhoud het per project betreft, de tijdsduur dat het 
onderhoud in beslag neemt en wie het project uitvoert, 

• dan een splitsing naar kosten per: 
I. medewerker 
2. machine 
3. verrichting 
4. materiaal 
5. uitbesteding 
6. overige 

• een opsplitsing van de kosten om aan te geven of het Periodiek onderhoud of Correctief onderhoud betreft en wie 
dat onderhoud uitvoert. Wordt het onderhoud uitbesteed of niet. 

Uiteraard zal bij al deze staatjes ook moeten worden aangegeven wat de geplande/gebudgetteerde kosten zijn . 

Het ligt voor de hand om de kosten niet alleen te bepalen vanuit een storingsregistratiesysteem, omdat dan niet alle 
kosten worden bepaald, maar verschillende informatiebronnen te raadplegen. Yoorlopig worden hiervoor 
PRA WDA-gegevens gekoppeld met V AS/LOGDOC-gegevens, waardoor een beeld ontstaat van de 
onderhoudskosten t.g.v. storingen of vervanging van onderdelen. Om een totaalbeeld te krijgen van alle 
onderhoudskosten dienen zowel gegevens uit VAS/LOG DOC als uit het BBS gebruikt te worden. 

FUDO.S. ALGEMENE VOORSTELLING VAN HET LCM-MODEL27 

Het Life Cycle Management model is opgezet om ILS voor materieel met een specifieke taak/functie te managen. 
Voor de KM is vooralsnog gekozen dit tot op niveau van klasse/schip te leggen. In relatie tot de ontwikkeling op 
gebied van Product Data Management onder verantwoording van de Commissie beleid materieelsdocumentatie van 
DMKM wordt een zogenaamde 'web page' op intra-, dan wel extranet ook voor het Life Cycle Management model 
als ideate informatiedrager gezien. 
Intranet is opgebouwd volgens hetzelfde protocol als internet maar dan toegepast op het bedrijfsnetwerk. Als een 
organisatie direct electronische informatie uitwisselt met relaties wordt dit Extranet genoemd; partners, leveranciers 
en afnemers zijn zo altijd stand-by. 
De gebruikers kunnen via verschillende toegangspaden informatie vinden op allerlei niveau en aandachtsgebied, 
bijvoorbeeld: 
• de instandhoudingskosten van het afgelopen jaar per UKC maar ook per BSMI; 
• de geplande kosten voor volgende jaren; 
• de huidige system effectiveness van het systeem t.o.v. de vereiste en het verleden; 
• welke PVE's (afdelingen) het meeste bijdragen en het minste kosten, of omgekeerd; 
• enz .. 

De relatie naar tijd, in het kader van de levenscyclus van het betreffende materieel, zal vooralsnog gezocht worden in 
het opmaken van base line Life Cycle Management modellen per jaar. Gedurende de tijd zullen deze modellen 
periodiek omgezet worden van de status base line naar current. 

27 De nota "Opzet van het LCM-model voor ILS van het ATS/SEWACO-systeem", ir. J. Stavenuiter, Koninkliijke Marine, 25 oktober 1997. 
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Methodiek 

In dit onderzoek is getracbt om de aanzet tot de functionele specificaties te ontwikkelen voor een Life Cycle 
Management model dat ten eerste toepasbaar is op bet Amfibiscb Transportscbip Hr.Ms. Rotterdam en uiteindelijk 
algemeen toepasbaar moet zijn binnen de Koninklijke Marine. Het nieuw te ontwikkelen Life Cycle Management 
model dient te bestaan uit drie onderdelen; bet System Effectiveness (SE) Model, bet Logistic Process Model (LPM) 
en bet Life Cycle Costing (LCC) Model. Het uiteindelijk te ontwikkelen model is bruikbaar op zowel UKC-niveau 
als op BSMI-niveau. 

Om bet SE-model op UKC-niveau te krijgen is gebruik gemaakt van bet HAKOG-model, dat momenteel gebruikt 
wordt binnen de Koninklijke Marine om de Operationele Gereedheid van eenheden te bepalen. 

Voor bet LPM wordt veel gebruik gemaakt van de gegevens die zijn aangegeven door L TZ 3 van der Zee en L TZ 3 
Leijnse, dat is weergegeven in bun rapport genaamd 'Life Cycle Management.. .. een wetenscbappelijk onderzoek 
waard ... ; Een baseline voor een LCM-model'. 

Het LCC-model dient bij voorkeur gebaseerd te zijn op de buidige bij de Koninklijke Marine in gebruik zijnde 
modellen, genaamd Bedrijfsbebeersysteem (BBS) en V AS/LOGDOC. Er dient een koppeling gerealiseerd te worden 
van deze modellen met bet te ontwikkelen Life Cycle Management model. 

De informatie, gebruikt in bet onderzoek, is afk:omstig uit verscbillende informatiesystemen en op basis van 
gegevens verkregen van medewerkers van bet SEW ACO-bedrijf en van L TZ I van der Werf. L TZ van der Werf is 
de specialist binnen de Koninklijke Marine op bet gebied van bet HAKOG-model.. 

Conclusies 

Uit bet onderzoek blijkt dat bet mogelijk is om de functionele specificaties te bepalen van een Life Cycle 
Management model dat ook bruikbaar is op UKC-niveau. Het blijkt ook dat bet noodzakelijk is om drie 
verscbillende modellen te onderscbeiden, die aan elkaar gekoppeld dienen te worden. 
Vrijwel alle informatie van eenheden die benodigd is voor bet Life Cycle Management model is al voorbanden in de 
bestaande informatiesystemen van de Koninklijke Marine. De informatie die nog niet is verwerkt in 
informatiesystemen betreft de ontwerp- en de ontwikkelfase. 

Van de drie modellen zijn waarscbijnlijk bet System Effectiveness model en bet Life Cycle Costing model, de 
mode lien die de minste problemen opleveren. V oor wat betreft bet System Effectiveness model zal veel informatie 
uit bet HAKOG-model gebaald kunnen worden. Met bebulp van gegevens uit bet HAKOG-model kan de System 
Effectiveness op UKC-niveau bepaald worden. Voor bet System Effectiveness model kan bet prototype Life Cycle 
Management model, ontwikkeld door TNO-FEL voor de mijnendienst, gebruikt warden als basis. Dit rnijnendienst 
model beeft de nodige aanpassingen nodig om uiteindelijk gebruikt te kunnen worden in bet SE-model. 
Het Life Cycle Costing model dient ontwikkeld te worden met als basis de bestaande informatiesystemen 
bescbikbaar binnen de Koninklijke Marine. De basis van bet LCC-model zal dan ook dienen te bestaan uit gegevens 
afk:omstig uit bet Bedrijfs Bebeer Systeem en gegevens afkomstig uit bet VAS/LOGDOC. Vrijwel alles wat 
benodigd is voor bet LCC-model is in deze twee informatiesystemen voorbanden. 
Het grootste probleem bij bet ontwikkelen van bet Life Cycle Management model zal worden gevormd door bet 
Logistic Process Model. Dit LPM dient bet communicatie model te worden dat de koppeling aangeeft tussen bet SE 
model en bet LCC-model. Uit een onderzoek uitgevoerd door L TZ Leijnse en L TZ van der Zee blijkt dat bet voor 
veel werkplaatsen nog absoluut niet duidelijk is wat bun kemtaak is of boeveel bepaalde processen c.q. 
producten/diensten kosten. Het zal noodzakelijk zijn om bij alle Prestatie Verantwoordelijke Eenheden orde op 
zaken te stellen. Per PYE zal de taakstelling bekend moeten zijn, de kosten van de per PVE uitgevoerde processen, 
en de te ontvangen ondersteuning. Uiteindelijk zullen alle processen en diensten teruggevoerd moeten kunnen 
worden naar een BSMI, zodat uiteindelijk bet totaal per UKC bepaald kan warden. Het LPM kan al we] opgezet 
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worden, al zal er per PYE nog veel moeten veranderen. Er dient door TNO-FEL uitgezocht te worden ofhet 
mogelijk is BPWIN te gebruiken voor het LPM. Het is noodzakelijk dat er kosten in het LPM kunnen worden 
weergegeven of dit mogelijk is met BPWIN is nog niet geheel duidelijk. 
Momenteel is een haalbaarheidsonderzoek gestart bij TNO-FEL om te bekijken of het mogelijk is om een Life Cycle 
Management model te ontwikkelen dat o.a. gebaseerd is op dit onderzoek. Het ziet emaar uit dater door de KM 
geld vrijgemaakt zal worden voor de verdere ontwikkeling van het Life Cycle Management model. 

Aanbevelingen 

Aanbevelingen ten aanzien van het model 
• Om veel extra werk te voorkomen, dient er een Life Cycle Management model te worden ontwikkeld dat het 

gros van de gegevens rechtstreeks kan downloaden uit bestaande systemen. Dit houdt in dat het model niet zo 
dient te worden opgebouwd als het prototype Life Cycle Management model, waarbij alle gegevens handmatig 
dienen te worden ingevoerd. 

• Zoals in het basisontwerpdossier aangegeven, kunnen de processen in kaart worden gebracht via het 
BPWINmodel. Yoor de afdeling C3 is dit al uitgevoerd door de heer P Calbo, werkzaam bij het SEWACO
bedrijf. Het dient aanbeveling om voor de ontwikkeling van het LPM model contact op te nemen met de heer 
Calbo opdat de andere afdelingen op identieke wijze in kaart kunnen warden gebracht. 

Aanbevelingen ten aanzien van de organisatie 
• Alvorens een Life Cycle Management model te beproeven binnen het SEW ACO-bedrijf, dient er eerste orde op 

zaken te worden gesteld bij de verschillende PYE's. Zolang het per PYE nog niet duidelijk is wat hun primaire 
taak is, hoe de produkten en diensten te verdelen per BSMI en wat de totale gemaakte kosten zijn per PYE of 
per BSMI, zal een Life Cycle Management model weinig nut hebben. Indien er structuur is aangebracht in de 
organisaties van de PYE's dan kan het Life Cycle Management model worden ingevoerd. 

• Waarschijnlijk zal het zeer nuttig zijn om per PYE het PROMES (PROductivity MEasurement System) toe te 
passen. Het PROMES houdt in dat de werknemers na overleg vastleggen wat zij zien als hun taken en 
verantwoordelijkheden. De stafkrijgt deze lijst met taken en verantwoordelijkheden voorgelegd en gaat hier wel 
of niet mee accoord. Op deze wijze worden de werknemers van de PYE' s zich meer bewust van hun taken, en 
ook van de kosten. 

Alvorens een goed werkend Life Cycle Management model te hebben binnen de Koninklijke Marine dient er nog 
een lange weg gegaan te worden. Een Life Cycle Management model dat werkt binnen het SEW ACO-bedrijf is 
haalbaar, al dienen dan wel eerst een aantal veranderingen binnen de organisatie plaats te vinden. De volgende stap 
zal worden uitgevoerd door TNO-FEL, die op basis van deze functionele specificaties het Life Cycle Management 
model verder zal gaan ontwikkelen. 

39 



Literatuur/ijst FF. Nisbet-Schnetkamp 

LITERA TUURLIJST 

[1] Life Cycle Management voor de maritieme sector, ... een wetenschappelijk onderzoek waard!! , ir. J. Stavenuiter, 
Koninklijke Marine Den Helder, 24 januari 1997. 

[2] Handboek Projectrealisatie en Systeembeheer, Ministerie van Defensie, tweede versie, 1988 
[3] Life Cycle Management, introductie van een instrument voor de bedrijfsvoering van Defensie, TNO/FEL, 

januari 1997. 
[ 4] Instandhouding voor het materiaal der KM, Koninklijke Marine, 19 maart 1991 . 
[5] Studie naar Life Cycle Management bij de bewapeningswerkplaatsen, Paul Kense, Bewapeningswerkplaatsen 

der Marine, juni 1994. 
[6] NATO CALS Handbook - Section 10 - Microsoft Internet Explorer. 
[7] Integrated Logistic Support, James V. Jones, tweede uitgave 1995. 
[8] Het SEWACO-bedrijf, definitieplan tot fusie, URORKM 1992. 
[9] Projectbeschrijving SEW ACO-bedrijf, DMKM, oktober 1996. 
[ 1 O] Beheersing van Instandhouding, SEWACO-bedrijf, mei 1996 en januari 1997. 
[ 11] Studie naar Life Cycle Management bij de bewapeningswerkplaatsen, Paul Kense, Bewapeningswerkplaatsen 

der Marine, juni 1994. 
[12] Beschrijving van een Life Cycle Management model, TNO-rapport FEL-96-A147, ir. S.G. Elkhuizen, december 

1996. 
[13] Evaluatie Life Cycle Cost Model, Bureau Analyse en Gegevensbeheer Mijnendienst, LTZT 2 P. Jansen, 12 mei 

1997. 
[ 14] De toepasbaarheid van Life Cycle Management in het sturingsconcept van Defensie, TNO-rapport FEL-96-

A 145, Bergh C.J.W. von, december 1996. 
[15] Evaluatie van 'CESAR' in relatie tot Life Cycle Management, ir. J. Stavenuiter, memo engineering/SEWACO

bedrijf, 6 februari 1997. 
[16]Projectvoorstel ' uitwerking LCM-procesmodel', ir. J. Stavenuiter, 14 april 1997. 
[ 17] Handleiding voor het kwantificeren van de operationele gereedheid van de Heemskerck-klasse fregatten, 

Koninklijke Marine, 1 april 1986. 
[18]Bedrijfszekerheidstechniek, prof.dr.ir. J. van Dam, Delftse Universitaire Pers, 1990. 
[ 19] Military Standard 1629A, Procedures for performing a failure mode, effects and criticality analysis, U.S. 

Department of Defence Washington, 24 november 1990. 
[20] Quality control handbook, Gryna, Mc Graw-Hill, 1974. 
[21] Life Cycle Management . .. een wetenschappelijk onderzoek waard . . . ; Een baseline voor een LCM-model, L TZ 

3 M. Leijnse en L TZ 3 F. van der Zee, Koninklijk Instituut voor de Marine, augustus 1997. 
[22] Handboek Instandhouding Materieel KM, Koninklijke Marine, 21 juli 1995. 
[23] Bedrijfs Beheer Systeem; Financieel Subsystem (FINSUB); Convenantrapportage/ME-plan, D. Bal, 9 januari 

1996. 
[24] Handboek Procedurebundels VAS/LOGDOC deel 1; Algemeen handboek; type Inleiding Handboek 

Procedurebundels, DMKM, 2 november 1992. 
[25] Mededelingen Voorraadadministratiesysteem/logistieke documentatie/vaststellingen verstrekkingen (MED

V AS/LOGDOC), Ministerie van Defensie; Directie Materieel Koninklijke Marine; Afdeling bevoorrading, 
uitgave 1995. 

[26] Computers in de onderhoudsbesturing 1995, Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud, De Vey 
Mestdagh BV, Middelburg, 1995. 

[27] De nota "Opzet van het LCM-model voor ILS van het ATS/SEWACO-systeem", ir. J. Stavenuiter, Koninkliijke 
Marine, 25 oktober 1997. 

[28] Een boekje over Bedrijfskundige mehodologie: management van onderzoek, Prof.Dr.Ir.A.CJ. de Leeuw, van 
Gorcum 2c druk, Assen/Maastricht 1993 . 

[29] Military Standard 756B, Reliability Modeling and Prediction, U.S. Department of Defense Washington, 18 
november 1981 . 

[30] Military Standard 1388 I A, Logistic Support Analysis, U.S. Department of Defense Washington, 15 october 
1973 . 

40 



Literatuur/ijst F.F. Nisbet-Schnetkamp 

[31]Military Standard 1388 lB, DOD Requirements for a Logistic Support Analysis Record, U.S. Department of 
Defense Washington. 

[32) Military Handbook 59B, Continuous Acquisition and Life Cycle (CALS) Support Implementation Guide, U.S. 
Department of Defense Washington, 10 june 1994. 

[33]Rapport Vooronderzoek Informatievoorziening t.a.v. AK/CD in het SB; Rapport nr 97-1 , Ing. A. Brink, 
SEW ACO-bedrijf; Koninklijke Marine, 15 mei 1997. 

[34) Periodieke SSI rapportage, P.J. Tuin, SEW ACO-bedrijf; Koninklijke Marine, 11 augustus 1997. 
[35]Kwantitatieve onderhoudsanalyse, Ors. J.A. Seuren cpirn, S&G en partners; Asset Management Consultants, 

Wijchen, 15 mei 1996. 
[36) Optirnalisatie van de fabriek in de tweede helft van de levensduur op basis van life cycle costing, Ors. J.A. 

Seuren cpim, S&G en partners; Asset Management Consultants, Wolfheze, 13 juni 1996. 
[37]Artikel; Ratio 's in de produktie; Reprint Bdk/533, Dr.Ir. H.H. van Mal, Technische Universiteit Eindhoven. 

41 



lijst van ajkortingen F.F. Nisbet-Schnetkamp 

LIJST VAN AFKORTINGEN 

AAW 
AK 
ASW 
ASUW 
ATS 
BBS 
BDZ 
BSMI 
BWS 
C3 
CA 
CALS 
CD 
CKMARNS 
co 
CZMCARIB 
CZMNED 
DMKM 
FEL 
FMECA 
FMEA 
FST 
HAKOG 
HPS 
IE 
ILS 
IWSDB 
KM 
LCC 
LCM 
LD 
LPM 
LRU 
LSA 
LVD 
ME 
MG 
MI 
MLDT 
MOU 
MR 
MSMT 
MTBF 
MTBSM 
MTTR 
NBCD 
oso 
ows 
OZB 
PO 
PRAWDA 

Anti Air Warfare 
Availability Killer 
Anti Submarine Warfare 
Anti SUrface Warfare 
Amfibisch TransportSchip 
Bedrijfs Beheer Systeem 
Bevelhebber Der Zeestrijdkrachten 
Basis Standaard Materiaals Indeling 
Boven WaterSystemen 
Command-, Control and Communicationsystems 
Criticality Analysis 
Continuous Acquisition and Life cycle Support 
CostDriver 
Commandant Korps MARiNierS 
Correctief Onderhoud 
Commandant ZeeMacht CARIBisch gebied 
Commandant ZeeMacht NEDerland 
Directeur Materieel van de Koninklijke Marine 
Fysisch en Elektronisch Laboratorium 
Failure Mode Effects and Criticality Analysis 
Failure Mode Effects and Analysis 
Functionele Systeem Test 
HAndleiding voor het K wantificeren van de Operationele Gereedheid 
Handboek Projectrealisatie en Systeembeheer 
Installation Effectiveness 
Integrated Logistic Support 
Integrated Weapon Systems DataBase 
Koninklijke Marine 
Life Cycle Costing 
Life Cycle Management 
LuchtDoel 
Logistic Process Model 
Lowest Replaceable Unit/Lowest Repairable Unit 
Logistic Support Analysis 
LuchtVerDediging 
Maintenance Engineering 
Materiele Gereedheid 
Materials Influence/Materiaals Invloed 
Mean Logistic Delay Time 
Memoranda Of Understanding 
Materieel Regeling 
Mean Scheduled Maintenance Time 
Mean Time Between Failure 
Mean Time Between Scheduled Maintenance 
Mean Time To Repair 
Nuclear, Biological, Chemical and Damage control 
Opdracht SOort 
Onder W a terS ystemen 
OnderZeebootBestrijding 
Preventief Onderhoud/Periodiek Onderhoud 
PRoject Automatisering Wapentechnische Dienst Administratie 
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PROMES 
PYE 
RIMTOD 
RYE 
SB 
SE 
SEWACO 
SI 
SK 
SW 
TNO 
TQM 
UKC 
YAS/LOGDOC 
Y&O-plan 
ZD 
ZDB 

PRoductivity MEasurement System 
Prestatie Yerantwoordelijke Eenheid 
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Referentie en InformatieModel voor Technische en OnderhoudsDiensten 
Resultaat Yerantwoordelijke Eenheid 
SEW ACO-bedrijf 
System Effectiveness 
SEnsor W Apen en commando systemen 
Significantie-Index 
Significantie-Klasse 
Specifieke Werkplaatsen 
Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek 
Total Quality Management 
Uniforrne Kostendrager Code 
Yoorraad Administratie Systeem/LOGistiek DOCumentatie systeem 
Yaar- en Onderhoudplan 
ZeeDoel 
ZeeDoelBestrijding 
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BIJLAGEA 

lnformatiesystemen die gebruikt worden binnen de Koninklijke Marine 

In onderstaande figuur zijn de verbanden aangegeven tussen een aantal informatiesystemen binnen de Koninklijke Marine: 

[O&lenN 
l.lKooy 

~----+.I~~ t--t-----9< ~ 1-►I r~ :1 I 

'----------' ,_____~ r::i I 

RUWE GEGEVENS 

MARINE/SB 

BBS - Bedrijfs Beheer Systeem 

Het BBS is in het voorgaande uitgebreid aan bod gekomen. In het BBS worden de volgende kostensoorten 
onderscheiden: 
• Fysieke inspectie 
• Uitvoering Periodiek Onderhoud (PO) 

◊ Functionele inspectie (metingen, testen, meettoren enz.) 
◊ Reparatie n.a.v. inspectie 
◊ Periodiek onderhoud 

• Maintenance engineering 
◊ Technisch advies 
◊ Technische Onderhoudsfunctie (TOF) 
◊ Instandhoudingsconcepten (IHC's) 
◊ Voorbereiding exploitatie modificaties 
◊ Uitvoering exploitatie modificaties 

• Stafeis modificaties 
◊ V oorbereiding stafeis modificaties 
◊ Uitvoering stafeis modificaties 

• Assistentie niet voor onderhoud (nieuwbouw, inbedrijfstellen enz.) 
• Incidenteel onderhoud 

◊ Materiaal, constructiefouten 
◊ Verkeerd gebruik 
◊ Te weinig onderhoud 

• Incidenteel onderhoud ( A TW' s = aanvraag tot werkopdracht enz.) 
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◊ Overmacht ( exteme invloeden) 

IHC - Instandhoudingsconcept 

F.F. Nisbet-Schnetkamp 

IHC's zijn documenten waarin de diverse gegevens voor een gestructureerde instandhouding worden 
opgeslagen. Een goede informatiestructuur hiervoor moet nog worden ontwikkeld. 

MBS - Materieel Beheer Systeem 

In het MBS worden materieel gegevens (UKC/BSMVpositiecode) geregistreerd, om de configuratie van het 
Koninklijke Marine materiaal te kunnen bewaken. 
Het MBS is gekoppeld aan heet MCS. Gegevens uit MBS worden regelmatig in het MCS gebracht. De gegevens 
uit het MBS vormen tevens de basis voor de materieelstructuur in PRA WDA, RAPID, MAS enz. Het is mogelijk 
downloads uit het MBS te krijgen. 

MCS - Materieel Configuratie Systeem 

In het MCS worden materieel-gegevens (UKC/BSMVpositiecode en partnr. ) geregistreerd, om de configuratie 
van het SEW ACO-materieel goed te kunnen bewaken. Met het systeem kan onder andere informatie worden 
verkregen over de opbouw van het materieel, modificaties enz. Ook is het systeem voorbereid op het opslaan 
van storingsgegevens tijdens onderhoud en Reliability, Maintainability en Availability-parameters. Ook bij dit 
systeem is bet mogelijk downloads te verkrijgen. 

ORS - Onderhouds Registratie Systeem 

ORS is een applicatie in ontwikkeling in bet SEW ACO-bedrijf. Het systeem verzamelt alle onderboudsgegevens 
waaronder storingen die tijdens onderboud worden opgelost. Het systeem loopt nog als proefproject en wordt in 
bet najaar van 1997 geevalueerd op functioneren . 

PRA WDA - PRoject Automatisering Wapentechnische Dienst Administratie 

Voor het vaststellen van o.a. beschikbaarheid staat sinds 1982 PRA WDA ter beschikking. Dit is een 
datacollectiesysteem op de PC waarbij Koninklijke Marinepersoneel van de Wapentechnische Dienst aan boord 
storings- en bedrijfstijdengegevens invoert, waardoor inzicht ontstaat in de operationele beschikbaarheid van een 
installatie. 
Tijdens MJO worden geen gegevens verzameld. Veel (storings)gegevens gaan nu verloren tijdens 
onderhoudsperioden, zodat een onjuist beeld ontstaat van de storingskarakteristieken. Storingsdata moeten 
volledig worden gerapporteerd voor zover ze van belang zijn voor het functioneren van de installatie. Ook bij dit 
systeem is het mogelijk downloads te verzorgen. 

PAS - PRA WDA Analyse Systeem 

PAS draait op de VAX en PRA WDA-gegevens (m.u.v. tekst) worden hierin gebracht. Er bestaat een directe 
koppeling met de PC. Analysegegevens uit PAS zoals pareto-overzichten, RMA-parameters zoals Ai, AO, 
MTBF enz. en statistische gegevens zijn daardoor direct beschikbaar. De gegevens van operationele 
beschikbaarheid en inzetbaarheid zijn echter niet geheel juist, omdat PAS rekent met alle wachttijden, ook de 
overlappende. Het PAS krijgt echter geen onderhoud meer van CABIS en de RMA-parameters moeten per 
installatie apart worden berekend in een DBASE-programma. Availability killers kunnen m.b.v. PAS worden 
gedetecteerd. Downloads uit het PAS zijn mogelijk. 

VAS/LOGDOC - Voorraad Administratie Systeem/LOGistieke DOCumentatie 

In het V AS/LOGDOC worden alle logistieke gegevens van bevoorradingsartikelen (NSN = NATO Stock 
Nummer) geregistreerd. Het doel van bevoorrading is het inzetten van logistieke rniddelen om een optirnale 
operationele gereedheid te bereiken tegen minimale kosten. Met V AS/LOGDOC kunnen cost drivers voor 
vervangen onderdelen worden bepaald. Deze informatie is weliswaar onvolledig, omdat de gebruikskosten 
discutabel zijn en ATW's niet worden meegeteld. Met VAS/LOGDOC kunnen geen availability killers worden 
bepaald. In V AS/LOGDOC wordt wel het UKC geregistreerd maar niet de BSMI. Tweemaandelijks wordt er 
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een download verzorgd. VAS en BBS kunnen op basis van het W erkorder nurnrner worden gekoppeld. BBS, 
V AS/LOGDOC en PRA WDA registreren alien ook op basis van het NA TO Stock Nurnrner, helaas is dit 
nurnrner niet uniek voor een BSMI of UKC. 

MAS - ModijicAtie beheerSysteem 

In het MAS worden alle gegevens geregistreerd, die betrekking hebben op modificaties van het SEW ACO
materieel. Het is mogelijk downloads uit te voeren. 

POS - Plan Onderhoud Systeem 

In het POS staan alle periodieke onderhoudswerkzaamheden vermeld die door het schip moeten worden 
uitgevoerd. 

Rimses 26 

Bij de onderhoudsdienst van de Marine Luchtvaartdienst wordt gebruik gemaakt van het softwarepakket Rirnses. 
Rirnses is een systeem waarin organisatie en informatie integraal op elkaar zijn afgestemd. In Rimses zitten een 
algemene onderhouds-filosofie en een geintegreerd softwarepakket besloten. In de filosofie wordt onderkend dat 
er steeds minder onderhoud aan meer onderdelen gedaan moet worden. Minder omdat machines 
bedrijfszekerder worden. Meer omdat het aantal machines en de complexiteit ervan toeneemt. De filosofie zelf 
behelst dat effectief onderhoud gebaseerd is op kennis van onderhoud. Die kennis moet vergaard en geordend 
worden om inzicht te geven aan de uitvoerende organisatie en het management. Door dat inzicht worden minder 
effectieve handelingen zichtbaar en kunnen ze worden bijgestuurd. Rirnses bestrijkt de volgende gebieden: 
I. het adrninistreren van gegevens, nodig voor het uitvoeren van het werk, 
2. het vastleggen van ondersteunende kennis nodig bij het uitvoeren van het werk, 
3. het vastleggen van ervaringen met het onderhoud zelf en het presenteren daarvan in de vorm van 

kengetallen en kosten als managementondersteuning. 

26 Computers in de onderhoudsbesturing 1995, Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud, De Vey Mestdagh BV, Middelburg, 
1995 . 
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BIJLAGEB 

UITWERKING BEP ALING RELIABILITY-AVAILABILITY-CAP ABILITY 
MIJNENDIENST MODEL 

Aile hiema weergegeven gegevens zijn afkomstig van het prototype Life Cycle Management model ontwikkeld 
door FEL/TNO voor de mijnendienst. De gegevens zijn terug te vinden in het rapport;' Beschrijving van een 
Life Cycle Management model', TNO-rapport FEL-96-Al47, ir. S.G. Elkhuizen, december 1996. 
Tot slot is aan het eind van deze bijlage een voorbeeld toegevoegd van toepassing van het prototype Life Cycle 
Management model, in dit geval is het model toegepast op de DAF-dieselgenerator van de mijnenjagers. 

Meeteenheden van stuurfactoren 

stuurfactoren 
ontwerp 
procedures correctief onderhoud 
preventief onderhoud 
materiaal 
kwaliteit personeel 
capaciteit personeel 
reservedelen 
inzet 

Ontwerp 

MTTR C 

MTBF C 

index B 

index C 

index C 

index B 

meeteenheid 
failure rates en reparatietijden 
werk- en wachttijden 
onderhoudsuren 
servicegraad 
index 
index 
servicegraad 
aantal vaardagen per schip 

* MTTR B 

* MTBF B 

De C in MTTR C en MTBF C staat voor de current MTTR of MTBF van de installatie of van een onderdeel - -

Materiaal 

MLDT materiaal = servicegraad materiaal * transporttijd op schip + ( 1 - servicegraad materiaal ) * nalevertijd wal 

nalevertijd wal = servicegraad wal * transporttijd naar schip + ( l - servicegraad wal ) * nalevertijd mlc 

Personeel kwaliteit 

index: relateren aan het aantal opleidingsdagen, leamingcurve, tumoverrate of aan salariskosten 

Capaciteit personeel 

index: geeft verhouding weer tussen de baseline en de current capaciteit 

Reservedelen 

Hierbij worden alleen de OSO's meegenomen, kenmerkend is de servicegraad op het schip. 
Servicegraad is gedefinieerd als de kans dat een onderdeel aanwezig is op het schip op het moment dat men het 
nodig heeft. 
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Bijlage B F.F. Nisbet-Schnetkamp 

Servicegraad is afhankelijk van de vraag, boordvoorraad en de benodigde tijd voor aanvullen van de voorraad. 
De vraag stock ( oftewel vraag naar reservedelen) heeft een variabele die gemodelleerd wordt met behulp van de 
Poissonverdeling waarbij de parameter de verwachte vraag is. De verwachte vraag is afhankelijk van de 
storingsfrequentie van het onderdeel. 

Inzet 

vaarschema: havendagen Den Helder - havendagen elders - vaardagen 
havendagen elders + vaardagen: deze zijn samengevoegd omdat het achterhalen van de afzonderlijke gegevens 
een zeer tijdverslindend karwei is. Verder is het verschil qua inzet en kosten bij havendagen elders en vaardagen 
minimaal. 
De bepaling van de inzet in draaiuren is af te leiden uit het aantal vaardagen van het schip. 
havendagen Den Helder = het aantal werkbare dagen - vaardagen 
aantal draaiuren = percentage van de inzet van het schip, dit is bepaald met behulp van historische gegevens. 
Het wijzigen van de inzet kan door het aantal vaardagen te veranderen of het vaarschema aan te passen, dit heeft 
invloed op MTBF in kalendertijd , PO-taken (Periodiek Onderhoud), personeelskosten, verbruikerskosten. 

BEREKENING VAN DE AVAILABILITY (Ao) - BESCIDKBAARHEID 

uptime MTBF 
Ao * 

uptime + downtime MTBF + MLDT + MTTR 

Bepaling MTBF 

draaiuren B 
verwachte aantal storingen in een jaar: FR baseline = FR * 

draaiuren referentie 

FR HBS item= FR subitem 
subitems 

draaiuren B draaiuren referentie 
MTBF draaiuren 

FR baseline FR 

Beschikbare tijd 
MTBF kalender MTBF draaiuren * 

draaiuren B 

index_ On twerp_ C 
MTBF draaiuren, basis * MTBF draaiuren, baseline 

index_ On twerp_ B 

uren PO C index PersK wal C 
MTBF C =MTBF basis* i------

lofsiooe PO MJBf) 
In 2 * 

Bepaling MTTR 

MTTRitem 

uren PO B 

I FR subitem * MTTR subitem 
subitems 

L FRsubitem 
subitems 

index PersK wal B - -

MTBSM 

MTBSM+MSMT 

ln(Slope PersKwal MTBF) 
ln 2 
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Bijlage B 

index_ On twerp_ B 

MTTR current * ------- MTTR baseline 
index_ On twerp_ C 

(MTTR current wordt beinvloed door capaciteit personeel/kwaliteit personeel) 

MTTR C =MTTR basis* 
index_ PerCap_~ ln(slope PersCapMTTR) 

In 2 * 1----------1 

index _ PerCap _ 

index PersK wal 

index PersK wal 

Bepaling MLDT 

MLDT = Pere Ond Schip * wachttijd _ schip + Pere Ond A TW * Dlt_ A TW 

wachttijd_schip = max ( wachttijd_pers; wachttijd_mat; wachttijd_reservedelen) 

F.F. Nisbet-Schnetkamp 

ln(Slope PersKwal MTTR) 
In 2 

wachttijd_pers is nut gesteld; wachttijd_mat en wachttijd_ reservedelen; als aan boord aanwezig dan nut anders 
nalevertijd _ wal 

nalevertijd _ wal = service_ wal * Transport Tijd + (I - service_ wal) * nalevertijd _ mlc + Transport Tijd 

stap 4 

Dlt_ATW = L (werktijd stap i + wachttijd stap i ) 
stap I 

stap I 
stap 2 
stap 3 
stap 4 

analyse en planning 
voorbereiding 
uitvoeren van het onderhoud 
evaluatie 

wachttijd _ onderhoud = 

MLDT C =MLDT basis* 

Bepaling MSMT 

z: PercOnd bedrijf * (Dlt bedrijf - werktijd bedrijf) 
bedrijven 

index_ Pers Cap_ C In/slope PersCapM LDT) 
In 2 

index _Pers Cap_ B 

Tijd Totaal Niet Beschikb_B 
MSMT baseline 

Aantal Taken B - -

Tijd Totaal Niet Beschikb_ B 

Tijd Totaal Niet Beschikb_C * Tijd Totaal_ C 
Tijd Totaal_ B 

index_ PerCap - ~ ln(slope PersCapMSMT) 
MSMT C =MSMT basis* ----- n * 1--------

index _ PerCap _ 

index PersK wal 

index PersK wal 

Bepaling MTBSM 

Beschikbare _ Tijd - Tijd Totaal N iet Beschikb _ B 

MTBSM B 
Aantal Taken B 

ln(Slope PersKwal MSMT) 
In 2 
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Bijlage B F.F. Nisbet-Schnetkamp 

(bij Aantal_Taken_B gaat het om het aantal PO-taken waarbij de installatie niet beschikbaar is) 

MTBSM 

MTBSM+MSMT 

MTBSM 

MTBSM+MSMT 

Beschikbare_ Tijd - Tijd Totaal Niel Beschikb 

Aanlal Taken 

Beschikbare_ Tijd - Tijd Tolaal Niel Beschikb 

--------------- + 
Aanlal Taken 

Tijd Tolaal Niel Beschikb 

Aantal _ Taken 

Besch_Tijd - Tijd Totaal Niet Beschikbaar 

Beschikb _ Tijd 
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V, 

prototype LCM model 

MTBF 

Parameters 

Bepaling 
MTBF ~ 

I baseline I current I 

MTTR 

info 

2,7 

Samenhang 
Factoren 

Bepalln~ 
MTTR 

{ ... 

Model 

DAF Dieselgenerator 

AO 

info 

91% 

MLDT 

info 

6,9 

Gevoeligheid 

Paqe 1 

MSMT 

info 

2,6 

MTBSM 

info 

189,1 

Bepaling 
MTBSM 

2 
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V, 
w 

Omschrijving Waarde 

FR 
MTBF 
MTTR 

ontwerp 

69,80 
27,73 

2,11 

-- - -- - --~ - -
1 Modificatie: 
I-vul in 'HBS current' gewij98~r£Rure rates en/of 
, MTTRs in en kies voor 'gebruik gegevens HBS'; of 
I-wijzig de index van ontwerp in 'model' en kies 'gebruik 
index'. 

/Vul hieronder kosten van modificatie in . 

/ Bereken de sheets. 

Omschrijving Waarde Waarde Gebruikte 

FR , 

MTBF 
MTTR 

lmodificaties 
Kosten 

on twerp index waarde 

69,80 
27,73 
·2,11 

F 0,00 I 

69,80 
27,73 

2,11 

69,80 
27,73 

2,11 
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Bijlnge B KwaliteitPers F.F. Nisbet-Schnetknmp 

Current 

-
e current waarde kan 
orden gewijzigd in 'model' 

26,41 6,859525 2,84 189,06 
2~.76 6,859525 2,77 189,06 
27,05 6,859525 2,70 189,06 
27,30 2,93 6,859525 2,65 189;06 
27,53 2,82 · 6,859525 2,60 189,06 

/, 27,73 2,73 6,859525 2,56 189,06 
1,1 27,92 2,64 6,859525 2,52 189,06 
1,2 28,09 2,57 6,859525 2,49 189,06 
1,3 28,25 2,50 6,859525 2,46 189,06 
1,4 28,40 2,45 6,859525 2,43 189,06 
1,5 28,54 2,39 6,859525 2,41 189,06 
1,6 28,67 2,34 6,859525 2,38 189,06 
1,7 28,79 2,30 6,859525 2,36 189,06 
1,8 28,91 2,26 6,859525 2,34 189,06 
1,9 29,02 2,22 6,859525 2,32 189,06 

2 29,12 2,18 6,859525 2,30 189,06 
7,73 2,73 
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Bijlnge B KwaliteitPers FF. Nisbet-Schnetknmp 

Relatie personeelskwallteit - MTBF 

29,50 

29,00 

28,50 

28,00 

27,50 
w... co ,-
:::. 

27,00 

26,50 

26,00 

25,50 

25,00 
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 

Personeelakwallteltslndex 

' Relatie personeelskwaliteit -,MTTR 

1,00 · · 

0,50 

0,00 +---+--+----+---+----+---+-----,---+-----,----1---1----+--- .----+---
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1, 1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 

Personeelskwallteltslndex 
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V, 

°' 

lnzet 

vaardagen 
havendagen 

. gebruik vaa~agen in model - -~~ 

aantal draaiuren op vaardagen 

Aantal AMBV Operationeel 
Aantal AMBV in Conservering 
Aantal AMBV in MJO 
Pere araaiuren van vaartijd 
Draaiuren referentie 
Bedieningstijd uur per vaardag 

Vaartijd per vaardag 
Uitvalspercentage 

109 
25 

1936 

lnzet 

Page 1 

109 

1936 

109 

1936 

109 

1936 



lnzet 

t:,:, 

~ ::, 

"" "' 
1 365 

t:,:, 

2 Blue Harrier 3 14 42 3 14 42 

2 Strong Resolve 3 14 42 3 14 42 

2 Norrninex 3 14 42 3 14 42 
2 Sandy coast 5 14 70 5 14 70 

3 Belgische oefenreis 1 49 49 1 49 49 
4 Route survey 200 200 200 200 
5 Kustwachttaken 140 140 140 140 
7 Adelborstenkruisreis 3 42 126 3 42 126 
8 NL Baltic deployment 3 42 126 3 42 126 
9 Franse uitwisseling 1 21 21 1 21 21 

1 O Verzandingsproeven 0 0 0 
11 Vlootdagen 1 2 2 1 2 2 
11 Public Relations 14 14 14 14 
11 Vlagvertoon 10 4 40 10 4 40 
12 Pools-NL passex 2 7 14 2 7 14 
13 Frogdrill 1 1 7 7 
13 Mini Frogdril 1 1 7 7 
13 Rig drill 1 1 6 6 
18 Hydrografische opdrachte 1 1 30 30 
20 KIM opleiding 18 18 

, 21 Beproevingen 0 0 
22 Zoekacties 0 0 
23 Schip van de wacht 0 0 
24 'MOST & MJTT 0 0 

Gemiddeld bruto per eenheid 136, 1 136,1 ~ 
~ 

Totaal bruto 1361 1361 ~ 
Gemiddeld netto per eenheid (aangepast aan uitval} 109 109 

<:,-

~ 
go 
::,. 

" "' "" ::, 

-@ 

V, 

-J 

Page 1 



Bijlnge B 

Baseline . 
Current 
volgens plan 
gebrulkte 
waarde 

PrevOnderhoud 

aantal taken 
per jaar (niet uren niet uren wel 
beschikbaar) beschikbaar beschikbaar uren totaal 

45,72 

45,72 

45,72 " 

117 

117 

117 

118 

118 

118 

lnvloed preventief onderhoud 

235 

235 

235 

PO afhankelijk van 1nzet 
percentage 
uren 
aantal taken 

wel 

beschikbaar 

totaal 

wel 
beschikbaar , 

totaal 

aantal taken 

uren 

aantal taken 

uren 
aantal taken 
uren 

aantal taken 

uren 

54% 
33 

5,4 
117,6 

50,8 
230,4 

230,4 3,9 

Page 1 

F. F. Nisbet-Sch netknmp 

I gebruik uren~n mod 

186,48 

5,4 

117,6 

51,1 
234,3 

51,1 

234,3 

58 



dagelijks 
wekelijks 
4-wekelijks 
2-ma~ndelijks 
4-maandelijks 
8-maandelijks 
·aarlijks 
2-jaarlijks 
totaal 

1,5 
1 

0,5 

PrevOnderhoud 

0,1 
0,25 

0,5 
0 

1,3 

117,4 

0 
1 
2 

,4' 
2 
1 
4 
2 

12,0 

1,0 
4,0 
2,0 
0,5 
2,8 

12,0 
51,6 0 0 

onderhoud afhankelijk van inzet we/ beschikbaar niet beschikbaar niet beschikbaar 
frequentie per aantal manuren per aantal manuren aantal manuren 

draaiuren jaar taken per keer keer taken per keer per keer taken per keer 

totaal 
totaal PO 

400 
800 

1000 
1500 
5000 
6000 

4,84 ' 
2,42 
1,94 
1,29 
0,39 
0,32 

1 0,5 
·'!< 4 

0,4 0,2 
5 117,6 

Page 1 

4 3,8 
3 11,0 
2 5,0 
2 4,5 

'Jl}ffe-

1 3,0 1 12 
33 61,2 0 3,9 
45 112,8 0 3,9 



PrevOnderhoud 
0 

2,73 6,86 2,57 189,05 
26,76 2,73 6,86 3,08 188,53 
27,05 2,73 6,86 3,60 188,02 
27,30 2,73 6,86 4,11 187,51 
29\ 53 ·r• , 2,73 6,86 4,63 186,99 

235 27,73 2,73 6,86 5,14 186,48 
1,1 259 27,92 2,73 6,86 5,65 185,96 
1,2 282 28,09 2,73 6,86 6,17 185,45 
1,3 306 28,2 2,73 6,86 6,68 184,94 
1,4 329 28,4 2,73 6,86 7,20 184,42 
1,5 353 28,54 iW 2,73 6,86 " 7,71 183,91 
1,6 376 28,67 2,73 6,86 8,22 183,39 
1,7 400 28,79 2,73 6,86 182,88 
1,8 423 2,73 6,86 182,37 
19 2,73 6,86 181,85 

2 470 2,73 \ 6,86 181,34 

' 3 

PO k rt 
frequentie per manuren per 

nummer jaar draaiuren jaar beschikbaar uitvoerder gereedschappen 

0-1 365 112 ja TOW smeerolietestkist 
stopwatch 
monsterfles 500cc 
formulier 
viscositeitsgebied 
WKM 500 hfst 3 
bijl 2 

112 ja TOW lappen 
22,5 ja TOW ketelwater 

monsterflesWKM 
4.2 

4W-1 13 11,25 nee TOW 
4W-3 13 1,125 ja TOW 
4W-6 13 11,25 nee TOW filters lappen sop 
2M-1 6 3 ja TOW oneo.;275 
2M-2 6 6 nee TOW tapse houten 

penlappen 
2M-4 6 t8 nee TOW electro safety 

solvent 
4M-2 3 3 ja TOW lappen 
4M-3 3 3 nee TOW lappenvet G-460 
4M-4 3 1,5 ja TOW54 

;., 
monsterfles 500cc 

4M-6 3 3 nee TOW 
8M-1 1,5 0,75 nee TOW 
BM-2 1,5 0,75 ja TOW monsterfles 500cc 
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IW-meter type 1806 
GBDIW-meetstaat 

J-5 1 0,5 nee TOW verteringsstiftpakkin 

~-. v' gring 
J-6 1 1 nee TOE talkpoederolie 0-

134vet G-450 
J-7 1 1,3 ja TOE electro safety 

solvent 
J-8 1 TOW lappenvet G-460 
2J-1 0,5 TOW 

lappen gedistilleerd 
water zoetkoelwater 
behandelingsprepar 
aatWKM4 

2J-2 0,5 4 nee TOW lappensmeerolie 0-
278 gedistilleerd 
waterzoetkoelwater 
behandelingsprepar 

MJ-1 ntb ntb 
aat 2 st. pakking 

nee RW 
MJ-2 ntb ntb nee RW 
BV-1 ntb nee MD/EM 

stoP,~atch meettank 
waterweerstand 
beproevingsprotoco 
I 

BV-2 ntb ntb nee MO/EM sensorbeheersboek 
testkoffer 

" 
gedistilleerd water 

BV-3 ntb ntb nee MD/EM driekante sleutel 
BV-4 ntb ntb nee MO/TOW 
BV-5 ntb ntb nee MO/TOW 
P-1 4,5 400 6,75 nee TOW 
P-2 4,5 400 13,5 nee TOW afloopbaklappen 

' olie 0-278 :1:\ 

2,25 1nee - 1:g~ P-3 4,5 400 ,, 
filterelement lekbak 

P-4 4,5 400 
lappen filtertang 

2,25 nee TOW lappen 
P-5 1,2 1500 1,2 nee TOW trekgereedschap 

t.b.\'._. verstuiver 
;i, lappeh 

afdichtingsringen 
P-6 2,25 800 4,5 nee TOW lappenmeetboek 
P-7 4,5 400 2,25 nee TOW 
P-8 2,25 800 18 nee TOW (2) voelerset 
P-9 2,25 800 2,25 nee TOW lappen lekbak 

filterelement 
;t'. c 

zuigfilter filtertang 
P-10 1,8 1000 7,2 nee TOW lappenpakking t.b.v. 

· nterkoeler-
koelwaterleidingen 
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Bijlage C 

Voorbeeld HAKOG-model 

Het volgende voorbeeld is met gefingeerde getallen, het betreft de gereedheid zeemanschap. 

CDT 
I 

0. 0.3 0.2 I 
WOFF BLOFFOD I BLOOFFOD I 

I I ·· ··· n:, U.J 

VIGES/A 

........ ···················· ··· ··········-----···· 

0.75 0.25 
I 

KOMPAS 

0.25 0.2 I 0.2 I 
MANOEU- SOUND- TACTISCHE-
VREER- POWER OMROEP 
OMROEP 

I I I 

0.35 u.101 U.JUI u.2ul U.2U I 

RADAR- LOG ECHO DECCA MAGNA-
BEELD LOOD vox 

I 

SKOR 

I 

SMR 

I 

0.40 0.60 

BOZ 

Een schema dient als volgt ge"interpreteerd te worden: 
• en onderschikking van elementen betekent een 

vermenigvuldiging van deze elementen; 
• een nevenschikking van elementen betekent een 

optelling van de elementen, waarbij ieder element 
met de betreffende weegfactor wordt vermenigvuldigd. 

PERSONELE GEREEDHEID 
0.2 
BLMANOD I 

I .... . ..... 

GEOEFENDHEID 

-- ······ --····· ·· 

0.35 

MATERIELE GEREEDHEID 

U.u,I 

WIND-
METER 

0.70 0.30 

ABC ---+ 0.70*ABC + 0.30 

PQR ---+ PQR 
0.70*ABC + 0.30) + PQR 
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De Gereedheid Jacob van Heemskerck-klasse fregat (de getallen berusten niet op de werkelijkheid): 

ZM 

C 

0.55 

LUCHTVERDEDIGING 

ZEEMANSCHAP 

COMMAND, CONTROL, COMMUNICATION 

NUCLEAIR, BIOLOGICAL, CHEMICAL, DAMAGE CONTROL 

ENERGIE EN VOORTSTUWING 

ZELFVERDEDIGING BOVEN WATER 

ZELFVERDEDIGING ONDER WATER 

0.20 

ONDERZEEBOOTBESTRIJDING 

0.25 

ZEEDOELBESTRJJDING 

Bij het bepalen van de operationele gereedheid worden de volgende stappen doorlopen : 
I. Bepaal van elke functie (zoals bijvoorbeeld Zeemanschap) de deel-operationele gereedheid, de deel-OG, door de 

volgende vermenigvuldiging uit te voeren: 

deel-OG = (deel-PG)¼ * (deel-GO)¼ * (deel-MG)½ 

2. Bepaal de materiele gereedheid van de eenheid door: 

MG = (MGZMS * MGC3 * MGNBCD * MGEV * MGZVBW * MGZVOW) 1112 

{0.55 * (MGLVD)½ + 0.20 * (MGOZB)½ + 0.25 * (MGZDB)½} 

De Personele Gereedheid (PG) en de Geoefendheid (GO) wordt op identieke wijze bepaald. 

3. Bepaal de operationele gereedheid van de eenheid door: 

OG = (OGZMS * OGC3 * OGNBCD * OGEV * OGZVBW * OGZVOW) 1112 

{0.55 * (OGL VD)½ + 0.20 * (OGOZB)½ + 0.25 * (OGZDB)½} 
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BIJLAGED 

De equipement levels volgens ILS 

• part 

• subassembly : 2 or more parts combined 

• unit: lowest level of equipment that is normally able to operate independently in more than one application 

• group: combination of assemblies and units that is not capable of performing a completely independent 
operation, but has the capability to perform a role in the accomplishment of an operational function 

• set: combination of units and groups that is capable of performing an independent operational function 

• subsystem: a major division of a complex item, combination of assemblies, units, groups or sets that performs a 
function within the overall system 

• system: capable of performing a complete operational mission 

• supersystem: capable of performing several complete operational missions, example naval warships 

• equipment: an item of equipment is of lesser scale than a system, is normally less expensive, and requires fewer 
resources to sustain operations 

Begrippen te gebruiken in het Life Cycle Management model 

Om te komen tot een model waarbij geen verwarring ontstaat over de te gebruiken begrippen is er besloten om het 
op te stellen conform de Integrated Logistic Support normen. Voor defensie onderdelen zijn er military standards 
ontwikkeld. Military Standard 1388 2B handelt over de Logistic Support Analysis. De hiema gedefinieerde 
begrippen zullen dan ook afkomstig zijn of afgeleid zijn uit de Mil-Std- I 388-2B. 

• Active time: The time during which an item is in an operational inventory. 

• Inherent Availiability (Ai) : The probability that, when used under stated conditions in an ideal support 
environment without consideration for preventive action, a system will operate satisfactorily at any time. The 
"ideal support environment" referred to, exists when the stipulated tools, parts, skilled manpower, manuals, SE 
and other support items required are available. Ai excludes whatever ready time, preventive maintenance 
downtime, supply downtime, and administrative downtime may require. Ai may be expressed by the following 
formula: 

Ai = MTBF 

MTBF+MTTR 

MTBF = Mean Time Between Failures 
MTTR = Mean Time To Repair 

• Logistics: Logistics is a broad subject, generally speaking, there are three basic phases, or stages, in the 
application of logistics to a given item of equipment: functional requirements, physical requirements, and use 
(these are shown in the following figure). Each logistic phase has its own distinct purpose. The use phase can be 
described as any activity related to the product when it is in the possession of the user. The physical 
requirements phase of the logistics cycle is where the concept of logistics technical disciplines began. Individual 
organisations responsible for identification and procurement of spares, preparation of technical documentation, 
identification and procurement of tools and support equipment, and development of training courses evolved. In 
the functional requirements phase, logistics requirements for the system are developed before a physical design 
exists. This is the process of setting goals, constraints, and objectives for the design of the product that will, 
once the design is completed, result in the most cost-effective equipment possible. 
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Functional 

Requirements 

F.F. Nisbet-Schnetkamp 

Physical 

Definitions 

• Maximum Time ToRepair (MAXTTR) : The maximum corrective maintenance downtime within which a 
specified percent (normally 90 or 95 percent) of allo corrective maintenance actions can be accomplished. 

• Mean Man-Hours (MMH) : The average number of man-hours required to perform a unit of work. The man
hours can be predicted or measured as defined below: 

0 Predicted - The estimated time required in the performance of a task expressed in hours and 
hundredths. 

0 Measured - The actual total clock time recorded in the performance of a task expressed in hours and 
hundredths. Measured mean man-hours are calculated only if mean man-minute per person identifier 
are entered for the given task. 

• Mean Man-Minutes (MMM): The mean man-minutes required for each person identified to perform a step 
within a task expresed in minutes and tenths. 

• Mean Mission Duration: The average length of a mission for an item. 

• Mean Time Between F ailures(MTBF) : For a particular interval, the total functional life of a population of an 
item divided by the total number of failures within the population during the measurement interval. The 
definition holds for time, rounds, miles, events, or other measure of life units. MTBF is documented as both 
technical and operational characteristics. Technical parameters reflect the technical reliability that the system 
equipment must demonstrate . In determining these parameter values, all failures and resultant actions to restore 
the item (e.g., a broken tail light is a technical, but not operational characteristic). Operational parameters reflect 
operational reliability and maintainability characteristics that the system must demonstrate. Only operational 
mission failures and the resultant tasks are included (e.g., engine failure will result in mission abort which is 
both an operational and technical failure) . 

• Mean Time Between Maintenance (MTBM) Action: The mean of the distribution of the time intervals between 
actions or groups of actions required to restore an item to, or maintain it in, a specified condition. This entry will 
be composed of the MTBF, Mean Time Between Maintenance Induced (MTBM INDUCED), Mean Time 
Between Maintenance No Defect (MTBM NO DEFECT), and Mean Time Between Preventive Maintenance 
(MTBPM) values. MTBMA may be calculated by the following formula: 

1 I I -1 
MTBMA = ~ + ------ + ------- + --- ~ 

MTBF MTBF INDUCED MTBM NO DEFECT MTBPM 

• Mean Time Between Maintenance Induced (MTBM INDUCED) : Induced malfunctions are those induced in the 
system/equipment under analysis from external sources (i .e. , other equipment, personnel, etc.). 

• Mean Time Between Maintenance No Defect (MTBM NO DEFECT) : These events consist of removals, 
replacements, and reinstallations of equipment due to erroneous failure indication. The MTBM NO DEFECT 
shall be developed by using historical data and field feedback information from similar items to establish the 
number of maintenance events that are the result of erroneous failure indicaiton. An alternative procedure 
approved by the requiring authority may be used in lieu of the above procejure. 
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• Mean Time Between Preventive Maintenance (MTBPM) : The mean of the distribution of intervals, measured in 
hours, rounds, etc., between preventive maintenance actions. 

• Mean Time Between Removals (MTBR) : A measure of the system reliability parameter related to demand for 
logistics support. The total number of operational units (e.g. , miles, rounds, hours) divided by the total number 
of items removed from that system during a stated period of time. This term is defined to exclude removals 
performed to fac ilitate other maintenance and removals for product improvement. 

• Mean Time To Repair (MTTR): The total elapsed time (clock hours) for corrective maintenance divided by the 
total number of corrective maintenance actions during a given period of time. 

• Measurement Base (MB) : A single position code which identifies the measurement unit for a particular 
operating time period or number of events. 

• Minimum Replacement Unit (MRU) : A minimum replacement unit quantity indicating the minimum quantity of 
an item that is normally replaced/installed upon failure or scheduled replacement. 

• Modification or change: A single-letter code indicating whether the need for TMDE (Test Measurement and 
Diagnostic Equipment) is a result of a modification or change to the end item. 

• National Stock Number (NSN) and related data: A number assigned under the Federal Cataloging 
Program/North Atlantic Treaty Organisation (NA TO) codification of equipment system to each approved item 
identification which provides a unique identification of an item of supply within a specified Federal Supply 
Classification (FSC). 

• Operating Time: The operating time of the item under analysis per use/mission derived from the system 
definition. 

• Operation level: The number of days wordth of stock intended to sustain normal operations during the interval 
between receipt of replenishment shipment and submission of subsequent replenishment requisition. Does not 
include either safety level or oreder ship time quantities. 

• Operation Life: The number of years the item is expected to be in service. 

• Operational Availability (Ao) : The probability that, when used under stated conditions, a system will operate 
satisfactorily at any time. This differs from achieved availability in that Ao includes standby time and 
administrative and logistic delay time. Ao may be expressed by the following formula: 

OT+ST 
Ao= 

OT + ST + TPM + TCM + ALDT 

OT = Operating time per calendar year 
ST = Standby time 
TPM = Total preventive maintenance time per calendar year 
TCM = Total corrective maintenance time per calendar year 
ALDT = Administrative and logistics delay time spent waiting for parts, maintenance personnel , or 
transportation per calendar year. 

Required Operational Availability: An Ao representing the supportability requirement/specification 
Ao. 

• Reliability Availability Maintainability (RAM) Indicator: A code that signifies whether RAM information is to 
be documented against the LCN (Logistic Support Analysis Control Number) item. 

• Reliability/Maintainability Indicator Code: A code used to indicate whether the reliability and maintainability 
parameters entered on the card are allocated, predicted, or measured analysis values. 
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• Time relationships (ajkomstig uit Mll-STD-72 /C) 

Not 
Operating 

Up Time 

Alert 
Time 

Reaction 
Time 

Time 

Miss ion 
Time 

Corrective 
Maintenance 
Time 

Inactive 
Time 

Maintenance 
Time 

Preventative 
Maintenance 
Time 

Overige begrippen te gebruiken in bet Life Cycle Management model 

F. F. Nisbet-Schnetkamp 

Modification 
Time 

Delay 
Time 

Suppl 
Delay 
Time 

Administrative 
Time 

• Cost driver: Een cost driver (CD) is materieel dat bij voorgeschreven gebruik onder normale omstandigheden 
slechts via substantieel hogere kosten dan in het instandhoudingsconcept of vergelijkbare documenten was 
berekend in exploitatie kan worden gehouden. Binnen het SEW ACO-bedrijf wordt een costdriver gezien als een 
installatie, toestel of component die bij normaal gebruik in geeigende omstandigheden per tijdseenheid een 
kostenprofiel toont voor onderhoud, materiaalverbruik en/of vervanging, dat in vergelijking tot : 

I. soortgenoten of gelijkwaardigen of 
2. een daartoe vooraf vastgestelde norm of limietbedrag of 
3. de initiele verwervings- en installatiekosten of 
4. de totale kosten van het systeem waarvan het onderdeel uitmaakt 
in dezelfde omstandigheden, hoger of onevenredig hoog blijkt te zijn. 

• Availability killer: Een availability killer is een structurele verstoorder van de beschikbaarheid en inzetbaarheid 
van een installatie. Binnen het SEWACO-bedrijf wordt availability killer gezien als een factor waardoor de kans 
wordt vergroot, dat het systeem voor de uitoefening van zijn specifieke functie niet beschikbaar is en aan het 
gebruik is onttrokken. 

• Operational serviceability (SO) : operationele inzetbaarheid = the probability that when used under stated 
conditions a system will operate satisfactorily at its active time; S(0) = (active time - down time)/(active time) . 

Aanvullende Begrippen 

• Availability: Availability is a measure of the condition of the product at some (random) time when required for 
use. For example, a product undergoing routine maintenance may at the time be unavailable for use. 

• Dependability is a measure of the product condition, given its availability when required for use . 
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• Capability is a measure of the extent to which the product meets its specified operational requirements during 
use, given its dependability during the period of use. For example, a motor operating at its specified 3.600 
revolutions per minute is exhibiting capability. 

• (Product) Effectiveness is the resultant of availability, dependability, and capability. 

• Failure rate: Number of failures per unit time. 

• Mean life: Mean value of life ('life' may be related to major overhaul, wearout, etc.) 

• Mean Time to First Failure (MTFF): Mean time to first failure of a repairable product. 

• Kosten drager: UKC/BSMI 

• Kosten plaats: Productiegroep/sectie/BBS code 

• Kosten soort: Op PYE niveau; product/dienst. Op hoger niveau (RYE); ME-activiteit. 

• longevity: Wearout time for a product. 

• Availbility: Operating time expressed as a percentage of operating and repair time. 

• System Effectiveness (SE): The extent to which a product achieves the requirements of the user. 

• Probability of success: Same as reliability (but often used for "one shot" or non-time-oriented products). 

• b/0 life: The life during which 10% of the population would have failed. 

• b50 life: The median life, or life during which 50% of the population would have failed. 

Reliability Engineering conform bet Integrated Logistic Support systeem 

Reliability is de term die normaal gesproken gebruikt wordt om uit te drukken in hoeverre een item of equipment 
werkt naar behoren. De Nederlandse term voor reliability is bedrijfszekerheid. Yroeg of laat zal alle apparatuur 
kapot gaan. Hoe vaker apparatuur kapot gaat, des te groter wordt de vraag naar ondersteunende eenheden. Het doel 
van reliability engineering is om aan te geven op welke wijze apparatuur storingen vertoont, het aantal keren dat de 
apparatuur kapot gaat gedurende zijn gehele levenscyclus, en om de kans op falen te limiteren. 

Definities 

• Reliability: The probability that an item of equipment will perform its intended mission without failing, assuming 
that the item is used within the conditions for which it was designed. Note that there are two key statements in 
this definition: (I) the word probability indicates that reliability deals with statistical calculations and projections 
of how and when failures may occur, and (2) "within the conditions for which it was designed" sets a boundary 
on the validity of any predicted level of reliability. 

• Failure: An item is considered to have failed when it cannot perform to the requirements for which it was 
designed. This definition appears to be a simple yes or no; however, in actuality, there can be gray areas when it 
is applied. For instance, if an aircraft is capable of flying at a speed of l000 miles per hour (mph), and for some 
reason it can fly only 997 mph on a given day, did the aircraft fail? If its mission required a speed of I 000 mph, 
then it failed otherwise maybe it did not fail. 

• Failure Rate ().,): A numeric value that predicts the number of failures ofan item, assembly, or piece part that 
will occur during a specified period of operation, normally one hour. Failure rates are developed using tests, field 
experience, and other significant data. 'A. = Number of Failures/Total Operating Time. 

• Mean Time Between Failure (MTBF): The reciprocal ofa failure rate. It predicts the average number of hours 
that an item, assembly, or piece part will operate before it fails. MTBF = 1/'A. . 

• Mission Reliability (R(x)) : The probability of successfully completing a mission of a specified length. 
-11.t 

R(x) = e 
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R(x) = probability of success 
e = natural logarithm base 
A= failure rate 
t = mission duration 

Reliability Predictions 

F.F. Nisbet-Schnetkamp 

De methode om de bedrijfszekerheid te voorspellen varieert met het soort apparatuur en de status van het design 
waar het om draait. Twee methoden die gebruikt kunnen worden zijn Part Stress Analysis Prediction en Parts Count 
Reliability Prediction. Part Stress Analysis Prediction gebruikt de actuele ontwerp configuratie om gedetailleerde 
voorspellingen te ontwikkelen. Deze voorspelling geeft gedetailleerde informatie over de bedrijfszekerheid van 
apparatuur die al verder gevorderd is in de levenscyclus, en de gebieden waarin de bedrijfszekerheid nog verbeterd 
kan worden. Deze methode is minder geschikt om te gebruiken voor het Life Cycle Management model omdat 
daarbij de apparatuur vanafhet begin van de levenscyclus wordt bekeken . De Parts Count Reliability Prediction 
wordt gebruikt in de eerste fases van ontwerp om voorspellingen te ontwikkelen gebaseerd op de algemene failure 
rates van de geanticipeerde hoeveelheid en type van onderdelen die gebruikt worden in de apparatuur. De Parts 
Count Reliability Prediction methode valt uiteen in vijf stappen: 
I. Convert the required system MTBF to a failure rate; vb 1/ 10.000 (MTBF)= 0.0001 (system failure rate) 
2. Determine the percent of the failure rate to be allocated to each item at the next level down. 
3. Compute the allocated failure rate. 
4. Convert the allocated failure rates to MTBF. 
5. Repeat steps 2 and 3 for each descending level for the complete system. 
Deze methode maakt gebruik van een nogal simpele formule: 

A.equip = LNi(A.g7tq) 
de sommatie loopt van i = I tot i = n 

Waarbij: A.equip = Total equipment failure rate 
Ag = Generic failure rate for the i th generic part 
1tq = Quality factor for the i th generic part 
Ni = Quantity of i th generic part 
n = number of different generic part categories 

De voorspelling van de failure rates voor onderdelen van apparatuur begint bij beide methodes op het niveau van 
piece parts (losse onderdelen) en wordt gesommeerd tot het equipment level (het totale apparaat). 

Maintainability Predictions (task 203) 
Het doel van een maintainability prediction is om vast te stellen, gebruik makend van mathematische calculaties, of 
een ontwerp van apparatuur overeenkomt met de vastgestelde onderhouds doelen. Het voorspelproces wordt ook 
gebruikt om ontwerpen te onderscheiden die niet voldoen aan de gestelde doelen. De gekozen actuele 
voorspelmethode moet corresponderen met de apparatuur (equipment) en de parameters die voorspeld moeten 
worden. 
Een voorbeeld formule is: MMH/OH = (MTTRxCxF)/MTBF 

waarin: MTTR = Mean time to repair 
C = Crew size 
F = Operation service ratio 
MTBF = Mean time between failures 

Failure Modes, Effects, and Criticality Analysis (FMECA) 

De identificatie van alle mogelijke manieren waarop onderdelen, samenstellingen (assemblies), en het hele apparaat 
kunnen falen, de oorzaak van elke storing, en het effect dat elke storing heeft op de capability van het apparaat om te 
voldoen aan zijn missie, is een waardevol instrument voor reliability engineers. Een FMECA ontwikkeld conform 
task 204 en MIL-STD 1629, Failure Modes, Effects, and Criticality Analysis, is een complete analyse van elk niveau 
van het apparaat, elke mogelijke failure mode (storings mogelijkheid) van het apparaat wordt ge"identificeerd. 
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De FMECA geeft ook infonnatie over storingsindicatoren, of hoe gebruikers kunnen weten dat een storing heeft 
plaatsgevonden. Verdere infonnatie ontwikkeld door een FMECA betreft voorspellingen van het percentage van het 
elke failure mode van een onderdeel (part), een beschrijving van wat de oorzaak was van de storing, het effect dat de 
storing zal hebben op de capability van het apparaat (equipment) om te voldoen aan zijn missie, identificatie van elk 
gevaar voor de veiligheid dat de storing zal veroorzaken, identificatie van methodes om de storing te isoleren (fault 
isolate the failure), en de herstellende actie die benodigd is om de storing te verhelpen. 

Availability - Beschikbaarheid 

Beschikbaarheid is de mogelijkheid om een systeem te gebruiken wanneer benodigd. Een mogelijkheid om de 
beschikbaarheid te bepalen is met behulp van mean time between failure en mean time to repair voorspellingen. Er 
zijn drie verschillende versies van beschikbaarheids voorspellingen : inherent availability (Ai), achieved availability 
(Aa) en operational availability (Ao), elke vonn heeft verschillende inputs en een ander doel. In veel gevallen blijkt 
dat de toename van de beschikbaarheidskosten gepaard gaat met een toename van het beschikbaarheidsniveau met 
slechts enkele promille. Bijvoorbeeld, de aanschafvan een basic support package van een wapensysteem kost 
$10.000. Dit pakket is ontwikkeld om ondersteuning te verlenen voor het repareren van 90 procent van de 
voorspelde systeemstoringen die kunnen optreden tijdens een nonnale missie . Om het pakket zo uit te breiden dat 95 
procent van de voorspelde systeemstoringen verholpen kunnen worden zal een extra $10.000 kosten aan extra 
reserveonderdelen of extra onderdelen. De vraag die hierdoor ontstaat is of de toename van de beschikbaarheid met 
vijf procent en toename van de kosten met honderd procent rechtvaardigt; meestal zal gekozen worden voor een 
redelijke beschikbaarheid tegen redelijke kosten. 
Inherent Availability: Het doel van deze voorspelling is om het netto percentage van de tijd te bepalen dat het 
systeem theoretisch beschikbaar is voor gebruik. Deze voorspelling gaat uit van een perfecte wereld, waarin een 
systeem altijd een storing zal vertonen op het moment dat dit voorspeld is, en alle middelen die benodigd zijn voor 
reparatie zijn beschikbaar op de juiste locatie. Verder zal de duur van een reparatie precies hetzelfde zijn als de 
voorspelde duur van de reparatie. Omdat dit nooit gebeurd zal Ai alleen nuttig zijn tijdens het ontwikkelings proces 
van een systeem, voordat de details van het systeem bekend zijn. 
Achieved Availability: De berekening van achieved availability gaat iets verder dan die van inherent availability 
omdat deze voorspelling uitgaat van de factor mean time between maintenance (MTBM) in plaats van mean time to 
repair (MTTR). De achieved availability voorspelling is iets realistischer dan de inherent availability voorspelling 
omdat alle onderhoudsacties hierin verwerkt zijn, zowel correctieve als preventieve acties, die benodigd zijn om het 
systeem te onderhouden. Deze voorspelling kan het beste gebruikt worden in de beginfases van de ontwikkeling van 
een systeem opdat significante gebieden bepaald kunnen worden waarbij de beschikbaarheid laag is door een 
bepaalde ontwerp-fout. 
Operational Availability: Dit is een weergave van het percentage van de tijd dat het systeem in staat is zijn missie uit 
te voeren onder actuele operationele condities. Het grote verschil tussen operational availability en de andere twee 
methodes voor het bepalen van de beschikbaarheid is dat het gehele tijdsbestek van een specifiek interval is 
meegenomen in de meting, oftewel operationele tijd, onderhouds tijd of downtime wachtende op onderhoud of 
onderdelen. Operational Availability is de werkelijke systeem beschikbaarheid; het is de actuele gemiddelde tijd, dat 
men er vanuit kan gaan dat een systeem capabel is om een missie uit te voeren. De correctieve onderhoudstijd kan 
voorspeld worden met behulp van MTBF EN MTTR van het systeem, de preventieve onderhoudstijd kan voorspeld 
worden gebaseerd op het aantal geplande onderhoudstaken die uitgevoerd moeten worden gedurende een periode die 
benodigd is om elke taak uit te voeren. De Operational Availability kan worden weergegeven met de volgende 
fonnule : 

waarin : Ao 
MTBM 

MTBM 
Ao= 

MTBM + MDT 

Operational availability 
Mean time between maintenance 

MDT Maintenance delay time 
De simpele fonnule hierboven gegeven heeft een aantal beperkingen door verschillende oorzaken. Ten eerste gaat de 
fonnule uit van een 24-uurs-dag voor een 7 dagen per week missie voor het systeem. Ten tweede is deze fonnule 
niet inclusief alle inputs die benodigd zijn om de actuele Ao voor een systeem te bepalen die een specifieke missie 

72 



Bijlage D F. F. Nisbet-Schnetkamp 

heeft. De volgende fonnule illustreert de calculatie van operational availability voor een systeem die een ander type 
missie heeft: 

waarin : OT 
ST 
TCM 
TPM 
ALDT 

OT + ST 
Ao = 

OT + ST + TCM + TPM + ALDT 

Operating time per year 
Standby time per year 
Total corrective maintenance time 
Total preventive maintenance time 
Administrative/logistics delay time 

Onderhoudsplanning 

Er zijn vier verschillende niveaus van onderhoud: 
Organizational maintenance: Onderhoud dat uitgevoerd wordt door de bezitter, of gebruiker, van het systeem 
oftewel 0-level maintenance (of level I). De mogelijkheden van 0-level zijn nonnaal gesproken gelimiteerd tot 
periodiek onderhoud van het systeem, troubleshooting voor het identificeren van storingen, en het verwijderen of 
verwisselen van grote componenten. De limiterende factoren zijn gereedschap, testapparatuur, en voldoende 
geschoold personeel. 
Intermediate maintenance: Onderhouds acties waartoe men niet in staat is op 0-level worden doorgegeven aan het 
volgende hogere niveau, oftewel intermediate (I-level) maintenance (of level 2). I-level heeft meer mogelijkheden 
om onderhoud uit te voeren omdat zijn primaire missie is het geven van onderhoudsondersteuning aan subordinate 
units. Omdat de complexiteit van onderhoudstaken toeneemt op I-level, heeft het ook meer gereedschap en 
testapparatuur beschikbaar, en het personeel is getraind om de gevraagde onderhoudstaken uit te voeren. 
Depot maintenance: Onderhoudstaken die niet kunnen worden uitgevoerd op 0- of I-level worden doorgegeven aan 
depot (D-level) maintenance (of level 3). Oftewel D-level onderhoud heeft de mogelijkheid om al het noodzakelijke 
te doen om kapotte apparatuur te repareren. Oftewel op D-level is er een uitgebreid assortiment van gereedschappen, 
testapparatuur, en kundig onderhoudspersoneel. 
Contractor maintenance: Een toegevoegd niveau van onderhoud is het onderhoud dat wordt uitgevoerd onder een 
contract. Oftewel onderhoud uitgevoerd door de leverancier van de apparatuur of van een speciaal 
onderhoudsbedrij f. 

Onderhoudsplanning verdeelt benodigde onderhoudsacties in twee verschillende types, gepland (scheduled) en niet
gepland (unscheduled). 
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BIJLAGEH 

Bedrijfs Beheer Systeem (BBS) 

WAT JS VOORHANDEN IN HET BBS 

F.F. Nisbet-Schnetkamp 

In opdrachtregistratie worden een aantal basisgegevens van de klantenopdracht vastgelegd, zoals: 
• de opdrachtgever; 
• voor wie de opdracht wordt uitgevoerd (UKC); 
• de budgethouder; 
• soort werk ( onderhoud) het is ; 
• het aanvullend werk (meerwerk) op een reeds afgesproken opdracht; 
• wanneer het werk moet worden opgeleverd. 

Project-registratie 

In het BBS zijn er drie registratieschermen van belang voor de convenant-rapportage. Dit betreft de schermen: 
• ADDPJREG/MODPJREG - opvoeren/onderhouden project registratie 
Alie gegevens van opdrachtregistratie worden in dit scherm verwerkt.. Bij invullen van soort onderhoud wordt via de 
budgethouder-tabel gecontroleerd ofhet betreffende soort onderhoud mag voorkomen bij die betreffende 
budgethouder. 
• ADDPJRES/MODPJRES - opvoeren/onderhouden reserveringsproject 
• MODPJREG 1 - onderhouden projectregistratie I 
Nadat de basisgegevens met de transactie ADDPJREG zijn ingevoerd dienen de aanvullende gegevens in het scherm 
MODPJRG 1 te worden toegevoegd. Hierin wordt onder andere de BSMI (Basis Standaard Materiaals Indeling), 
aantal, status ( welke fase van het onderhoud het project is), soort calculatie, soort gereedmelding (per Project of per 
Hoofdproject), verreken aanduiding, stafeisnummer (kosten gemaakt ten behoeve van een stafeis-opdracht, komen 
ten laste van een apart overeengekomen budget), kostensoort/kostenplaats, inventarisnurnmer, calculatie 
project/bureau, marge, project raming uren medewerkers, voorcalculatie (B/H/P). 

Hoof dorderregistratie 

Bij hoofdorderregistratie behoort het scherm ADD/MODHOREG - opvoeren/onderhouden waarin BSMI en soort 
onderhoud nog gewijzigd kan worden. 

Werkorderregistratie 

Bij werkorderregistratie behoort het scherm ADD/MODMOREG - opvoeren/onderhouden werkorderregistratie. Ook 
hierin kan de BSMI nog gewijzigd worden. 

Kapstokken 

Om uiteindelijk te komen tot een eenduidige wijze van rapporteren, is het noodzakelijk binnen de systemen, de 
benodigde kenmerken in te bouwen, waarin de opgedragen werkzaamheden worden gerelateerd. In dit geval worden 
dat kapstokken genoemd. 

UKC - Uniforme Kostendrager Code 

Om de juiste UKC te bepalen kan gebruik gemaakt worden van twee raadpleeg-transacties: 
I. UKCZOEK - Zoeken op UKC's oftewel raadplegen m.b.v. de omschrijving; 
2. INQUKC - Raadplegen UK.C's oftewel raadplegen m.b.v. de UKC-code. Hierin ook plan. eenheden (vb. Groep 

Escorte Schepen, GES) en plan. groep (vb. Doorman). 
Verder kan bekeken worden welke projecten per UKC uitgevoerd worden, dit gaat met behulp van INQPJUKC -
info (raadplegen) projecten per UKC. 
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Budgethouder 

De budgethouder kan worden opgezocht via het schenn INQBUDGH. 

Opdrachtgever 

Via het schenn INQOPDBH - bekijken opdrachtgevers per budgethouder. 

Soort 011derhoud 

Via het schenn INQSOBUD - raadpleeg soort onderhoud budgethouder. 

FF. Nisbet-Schnetkamp 

Met de transactie INQSOBUD kan in de budgethouder-tabel bekeken worden welke waarden van soort onderhoud 
voorkomen bij de betreffende budgethouder. Ook de soort onderhoud omschrijving en soort onderhoud naam wordt 
getoond. 

BSMI - Basis Sta11daard Materiaals /11deli11g 

Deze kan een overzicht van BSMI-codes per installatie geven. Waama via INQPJSMI verder kan worden gegaan. 
INQPJSMI - bekijken opdrachten per BSMI. Hierin kan worden gezien welke projecten voor een bepaalde BSMI 
zijn aangemaakt. 

KS/KPL - Koste11soort/Koste11plaats 

Dit wordt alleen ingevuld bij opdrachten voor het eigen bedrijf. Bijvoorbeeld Kostenplaats 500 = engineering. 

Afdeling/Bureau/Werkplaats - raadplegen bureau afdeling 

Deze transactie geeft een overzicht van de bureaus die onder een afdeling zijn geplaatst. En m.b.v. INQWPLBU -
raadplegen werkplaats per bureau, kan een overzicht worden gevraagd van de werkplaatsen welke ander een bureau 
zijn geplaatst. 

Calculatie 

Om tijdens de uitvoering van de opdrachten, de gerealiseerde uren te kunnen vergelijken met de vaaraf geraamde 
uren, kunnen op diverse niveaus geraamde oftewel voorgecalculeerde uren warden ingebracht. Tevens kan een 
kostenbewaking warden uitgevoerd, waarin alle op het project betrekking hebbende kasten zichtbaar warden. 

De kastencamponenten, die onderdeel kunnen zijn van een voorcalculatie, zijn: 
• medewerkerskosten (loon) 
• machinekasten 
• verrichtingskasten 
• materiaalkosten 
• uitbestedingskosten 
• overige kosten (waaronder reis- en verblijfkosten 

De 'budgetuitputting' wordt vervalgens vergeleken met het afgesproken budget. Een budget wardt vastgesteld per 
project, per bureau. Vervalgens kan dit budget worden verdeeld over hoofdorders en over bewerkingsgroepen. 
Tenslotte kunnen de deelbudgetten per hoofdorder ook weer worden verdeeld over bewerkingsgroepen. De 
budgetten worden niet bepaald per UKC of BSMI. 

Muteren budgetten 
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Elke periode wordt een bestand verstrekt met de gerealiseerde uren van die periode per bewerking. Hierbij worden 
een aantal relevante gegevens, zoals UKC, opdrachtgever, soort onderhoud, bewerkingsgroep enz. doorgegeven. Dit 
bestand kan worden gebruikt voor het samenstellen van gegevens t.b .v. lange termijnplanning en diverse 
rapportages. De volgende schermen zijn voorhanden: 
• UPDPJCAL - Muteren van, voor een project, per bewerkingsgroep geraamde medewerkeruren. 
• INQPJCAL - Deze transactie Levert een overzicht van voor het project aangewezen bewerkingsgroepen, waarop 

reeds geplande- en/of gewerkte uren zijn geboekt. 
• UPDPJCL2 - Muteren van, voor een project, per hoofdorder geraamde medewerker-uren. 
• INQPJCL2 - Deze transactie Levert een overzicht van voor het project aangemaakte hoofdorders, waarop reeds 

geplande- en/of gewerkte uren zijn geboekt. 
• UPPBRCAL - Muteren van, voor een project, per bureau geraamde kosten (geld) Met deze transactie worden: 

0 ramingen geregistreerde voor opdrachten, die niet tegen een afgesproken prijs warden verrekend (veelal 
nacalculatie ); 

0 offertes geregistreerd voor opdrachten, die tegen een afgesproken prijs worden verrekend; 
0 prijsafspraken geregistreerd voor opdrachten, die tegen een afgesproken prijs worden verrekend. 

• INQBRCAL - Tijdens de uitvoering van het werk kan met deze transactie worden bekeken in hoeverre <lit budget 
reeds is verbruikt. 

• UPDHOCAL - Muteren van, voor een hoofdorder van het project, per bewerkingsgroep geraamde medewerker
uren. 

• INQHOCAL - Deze functie Levert een overzicht van aan de hoofdorder toegewezen bewerkingsgroepen, waarop 
reeds geplande- en/of gewerkte uren zijn geboekt. 

• INQHOCL2 - Deze transactie geeft een overzicht van de werkorders binnen een hoofdorder van een project, 
waarop reeds geplande- en/of gewerkte uren zijn geboekt. 

• INQBWGCL - Deze transactie levert een overzicht van voor de bewerkingsgroep binnen een project 
aangemaakte hoofdorders, waarop reeds geplande- en/of gewerkte uren zijn geboekt. 

• INQBRBUD - Deze transactie geeft een overzicht van de aan een bureau toegekend budget. 

Kosten 

Na het inbrengen van alle benodigde gegevens voor registratie van de opdracht en de calculatie, kan met behulp van 
diverse schermen en overzichten de voortgang van de opdracht warden gevolgd, zowel wat betreft uren als kosten 
(geld). 
De overzichten met uren zijn van belang voor de planning en produktiebesturing. De kosten zijn nodig om de 
prijsafspraak met de klant te kunnen controleren en om een factuur op te maken. 

Om inzicht te krijgen in de kosten, kan via diverse schermen een overzicht van reeds geboekte kosten worden 
verkregen. 
De schermen leveren een overzicht van de: 
• INQKPJHP - Kosten van alle projecten binnen een hoofdproject. 
• INQKHOPJ - Kosten van alle hoofdorders binnen een project. 
• INQKWOHO - Kosten van alle werkorders binnen een hoofdorder. 
• INQKBWWO - Kosten van alle bewerkingen binnen een werkorder. 

Daarbuiten zijn nog enkel transacties beschikbaar, welke specifieke kosten per werkorder en/of per bewerking tonen. 
Dit zijn onder andere: 
• INQOVKWO - Toont de overige kosten, die op de werkorder zijn verschreven ( met name reis- en 

verblijfkosten). 
• INQKMA WO - Geeft een overzicht van materialen, welke ten behoeve van de werkorder zijn aangekocht (in 

aantallen en in geld). 
• INQKDVBW - Geeft een overzicht van uren (in aantallen en in geld), welke op een bewerking zijn verschreven 

door directe produktiemiddelen (ME = medewerker, MA = machine, VE = verrichting). 

Met aanvraag-transacties kunnen overzichten warden aangevraagd, waarop de kwartaalbudgetten per budgethouder, 
opdrachtgever en soort onderhoud worden getoond. Het betreft hier met name de transacties: 
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• REQOVCAF - Aanvragen overzicht ingebrachte budgetten per bedrijf. 
• REQOV ABG - Aanvragen overzicht ingebrachte budgetten per afdeling. 
• REQOVBBG - Aanvragen overzicht ingebrachte budgetten per bureau. 
• REQOVUAB - Aanvragen overzicht uitputting budgetten per afdeling/bureau. 
• REQOVRBW - Aanvragen overzicht realisatie kosten per bureau/werkplaats. 
• REQOVSKP - Aanvragen overzicht specifieke kosten per (hoofd)project. 
• REQOVK.00 - Aanvragen overzicht kosten per opdracht/opdrachtgever. 

Periodiek verschijnt het "Overzicht budget-uitputting per bedrijf/bureau". Op dit overzicht worden getoond: 
• het budget van het huidige kwartaal 
• het jaarbudget 
• de realisatie van het huidige kwartaal ( t/m periode) 
• de realisatie van het jaar (t/m periode) 
• het restant budget in het kwartaal 
• het restant budget in het jaar. 

V AS/LOGDOC-VoorraadAdministratieSysteem/LOGistieke DOCumentatiesysteem 

De MoederMagazijn Administratie (MMA) - Centraal voorraadbeheer 

In dit dee! zijn de geautomatiseerde functies opgenomen die een moedermagazijn ten diensten staat. Het omvat de 
registratie, voortgangsbewaking en informatieverschaffing met betrekking tot voorraadmutaties. Onder 
voorraadmutaties worden de innamen, opslag, uitgifte en afvoering van goederen verstaan. 

De Bestellingen Administratie (BA) - Verwerving en bestelling 

De Bestellingen Administratie is de administratie van de orders voor bestellingen en herstellingen. Het betreft 
functies met betrekking tot de behoeftestelling, de leverantie en de verwerving van goederen. 

De Koninklijke Marine Voorraad Administratie (KMVA) - Voorraadbeheersing 

De voorraadbeheersing heeft een drieledig doe!. Via dit deelsysteem vindt de toewijzing plaats van voorraden naar 
aanleiding van aanvragen en reserveringen. Het bevat de berekening, bewaking en vaststelling van de verschillende 
grootheden ter beheersing van de voorraden. Het derde aspect omvat de aansluiting en communicatiemogelijkheden 
met de andere delen van het V AS/LOGDOC. 

Het Vaststellingen Verstrekkingen Systeem (VASTREK) 

Doe! van dit systeem binnen het V AS/LOGDOC is het beheer en onderhoud van factoren waarmee de vastgestelde 
verstrekkingen van een onderdeel van de Koninklijke Marine worden bepaald. Als basis voor de vastgestelde 
verstrekkingen dienen normen. Deze normen worden door of namens de Minister van Defensie dwingend opgelegd 
door middel van een beschikking. Naast normonderhoud bestaat ook de mogelijkheid enkele specifieke 
artikelgegevens en gegevens voor systeembeheer ten behoeve van het V ASTREK te onderhouden. Een ander 
onderdeel is het beheer van de uitwisseling van gegevens van het V ASTREK met het VPA van een, verstrekkingen 
ontvangend, onderdeel van de Koninklijke Marine. 

Het Logistieke Documentatiesysteem (LOGDOC) 

Het LOGDOC-systeem vormt de kem van het V AS/LOGDOC. In dit systeem worden de basisgegevens 
onderhouden. Deze basisgegevens omvatten niet alleen de artikelgegevens maar ook die gegevens die benodigd zijn 
bij het logistieke proces zoals leveranciersgegevens, referenties, toepassingen enz. De gegevens worden centraal 
onderhouden. Dit onderhoud bestaat niet alleen uit een mogelijkheid direct mutaties te kunnen aanbrengen, maar ook 
het periodiek hatchgewijs doorvoeren van hiervoor voorbereide wijzigingen. 
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Het Voorraadpunt Administratiesysteem (VPA) - Decentraal voorraadbeheer 

Het V oorraadpunt Administratiesysteem is een stand-alone deelsysteem van het VAS/LOG DOC. In wezen is het dus 
een op zichzelf staande administratie van de eigen voorraadmutaties en de koppeling hiervan met het centrale 
systeem. Ook bier worden onder mutaties de verstrekkingen, ontvangsten, inleveringen en retoumeringen van het 
voorraadpunt verstaan. 
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