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A. Inleiding. 

Een van de derdejaars practicums voor de student en 

bedrijfskunde van de Technische Hogeschool te 

Einc..hoven is "organisatie en techniek". Het wordt 

gegeven door de groep organisatieleer en is een op 

de praktijk gericht practicum (zie bijlage 1). 

Behalve stof uit de organisatieleer mag het ook pro

blemen uit de werkplaatstechniek, bedrijfseconomie 

en/of bedrijfseconometrie bevatten. Aangezien de ' 

onderhoudssector met prob1emen uit a1 deze vakgebieden 

te maken heeft en men het nuttig vond de student en 

hiermee te confronteren, werd bes10ten voor1opig het 

onderhoud als object van dit practicum te laten fun

geren. 

Een bijkomend voordee1 van deze bes1issing is de 

wisselwerking die op deze manier kan ontstaan tussen 

onderwijs en onderzoek op het gebied van het onder

houd. Het onderhoud is onder het motto "ongrijpbaar" 

jarenlang in de bedrijven organisatorisch stief

moeder1ijk behande1d.' Er zijn evenwel een aanta1 fac

toren die het be1ang van goed georganiseerd onder

houd in de bedrijven steeds meer benadrukken (2): 

- de post onderhoud in de kostprijs wordt steeds groter, 

- de produktieprocessen worden technisch en organi-

satorisch steeds meer op elkaar afgestemd en worden 

dus bijzonder kwetsbaar, 

- er worden steeds hogere eisen geste1d aan het on

derhoudspersoneel. Dit 1eidt tot specialisatie met 

aIle organisatorische moeilijkheden vandien. 

Het gevolg hiervan is, dat vele bedrijven de 1aatste 

jaren meer aandacht gaan schenken aande organisatie 

van hun onderhoud. Ze moeten evenwel constateren, 

dat op meer wetenschappelijk niveau, aan deze materie 

weinig aandacht besteed is met uitzondering van 
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enkele deelgebieden, die op het terrein der operations 

research ligeen (2). Van een onderhoudstheorie is 

weinig te bekennen hetgeen overigens niet te verwon

deren is: er bestaat ook nog geen afgeronde organi

satiet.heorie. 

In dit kader is in het voorjaar 1969 het onderhoud 

in zeven weverijen globaalverge1eken. Dit onderzoek 

kreeg nog een extra dimensiedoordat medio 1968 door 

de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud 

een voorlopig rapport werd gepubliceerd van haar 

werkgroep UBedrijfsvergelijkingen voor het onderhoud". 

Hierin werden een aantal kengetallen aanbevolen, die 

sen bedrijfsvergelijking van het onderhoud mogelijk 

zouden maken (zie bijlage 2). Er werd besloten ons 

onderzoek meteen ala een testcase voor ~it rapport 

te laten fungeren. Teneinde de objecten in eerste 

ins tan tie in een facet redelijk vergelijkbaar te 

houden, werd alle~n aandacht besteed aan het onder

houd van de weefgetouwen. Hierin was overigens nog 

ruime diversiteit: kwa grootte varieerden de weve

rijen van 40 tot 300 getouwen, kwa type waren het 

band- en etiquetten-,' kam- en strijkgaren-, huis

houdlinnen- en -katoenweverijen. 

Bijlage 1 geeft een overzicht van de probleemstelling 

en de organisatie van het practicum. Dit rapport 

geeft p~n analyse van de tijdens het practicum ver

zamelde gegevens, alsmede de resultaten van een aan

vullend onderzoek gebaseerd op cijfers, verkregen 

door een enquete (bijlage 3). V~~r wat betreft de 

gebruikte beg~ippen zijn wij uitgegaan van de 

Nomenclatuur Commissie N.V.D.O. (1). 

Wij zijn de betrokken bedrijven alsmede de werkgroep 

Bedrijfsvergelijkingen van het N.V.D.O. erken

telijk voor de mogelijkheden en medewerking die ze 

ons geboden hebben. 
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B. Vergelijking van de doelstellingen. 

De doelstellingen van de Technische Dienst of het 

Onderhoud zijn door de studenten na een interview 

bij de betrokken bedrijven (A tim G) als voIgt ge

formuleerd: 

A. Als de machine uitvalt ten gevolge van een storing 

of een seintje van de controleur, repareren err 

zo mogelijk meteen en zo goed mogelijk. 

B. Reparaties uitvoeren als het weefgetouw niet meer 

normaal functioneert. 

C. Afleveren van zoveel mogelijk goed werk. 

D. Minimale stilstand van de weefgetpuwen. 

E. Minimaliseren som van onderhoudskosten en kosten 

produktie- en kwaliteitsverlies. 

F. De weefgetouwen in die staat houden die noodzake

lijk is om met een bepaalde produktiesnelheid een 

produkt van een bepaalde kwaliteit te vervaardigen. 

G. Tegen minimale kosten het machine park in goede 

staat houden. 

Deze doelstellingen zijn alsvolgt te karakteriseren: 

A. zo goed mogelijk repareren. 

B. repareren. 

C. zo goed mogelijk repareren. 

D. minimale produktiestilstand. 

E. minimaliseren som stilstandkosten + onderhoudskosten. 

F. minimale produktiestilstand. 

G. minimale onderhoudskosten bij gegev~n staat van 

onderhoud. 

In deze doelstellingen zijn een aantal stromingen 

te onderscheiden: 

1. de onderhoudstechnische: A, B, C. 

2. de 

3. de 

produktie90rganisatische: 
. h (model a: G. 

econom~sc e:C 
Cmodel b: E. 

D,F. 
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In de literatuur is daze onderscheiding terug te 

vinden. Het grootste gedeelte van de beschouwingen 

gaat over onderhoudstechnische mogelijkheden en 

~moeilijkheden. De produktie-organisatorische kant 

wordt beheerst door storingsanalyses en bij belangrijke 

en/of gevaarlijke projecten door bedrijfszekerheids

berekeningen en -maatregelen. 

In een normaal produktiebedrijf zijn dit evenwel slechts 

technieken om tot een betere benadering van de doel

stelling van het onderhoud te geraken. Een doelo!:!telling 

die economisch zal moeten zijn: een afweging van 

kosten en opbrengsten, waarbij eventuele "ideele" 

doeleinden als beperking kunnen optreden. Is men in 

staat de economisch juiste staat van on~erhoud vast 

te stellen en te omschrijven, dan is model a voldoende; 

zo niet, dan is model b noodzakelijk. Het is belang

rijk er steeds aan te denken dat de onderhoudsfunctie 

bestaat, omdat het een noodzakelijk onderdeel is van 

het gehele produktieproces van het bedrijf, en niet, 

omdat het een functie op zichzelf is (9). Een te een

zijdige doe Is telling van een subsysteem kan er de 

oorzaak Wan zijn dat de resultaten niet meer in het 

totaaldoel van het gehele systeem - het bedrijf -

passen. 

Bovenstaande zienswijze is evenwel nog geen gemeen

goed: vele ons bekende auteurs gaan niet verder dan 

optimalisatie binnen het subsysteem onderhoud bv. 

- E. Turban van de Universiteit van California geeft 

in het onder zijn supervisie gehouden National 

Maintenance Survey 1966 (5) aIleen cijfers als: 

onderhtludskosten/totale produktiekosten (light 

process industry waaronder te~tiel gemiddelde 

7,2%) en: aantal bedrijven die produktie stilstands

tijden en -kosten bijhouden (58% resp. 40% van 

de bedrijven). Weliswaar wijst een cijfer als onder

houdskosten/totale produktiekosten in de richting 
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van een totaal concept produktie-onderhoud, doch de 

inbreng van de produktie met a1 haar facetten in dit 

cijfer is zo zwaar dat het voor het beoordelen van 

het onderhoud nawelijks bruikbaar is. 

- Rijswijk, chef Technische Dienst Fokker, geeft in 

zijn artike1 "Wat mag onderhoud kosten?H (7) een 

waardevol1e voorzet voor de huidige N.V.D.O.-ken

geta1len. Hij verwaarloost hierin, evenals bij de 

N.V.D.O.-kengetallen het geval is, de resultaten 
, 

van het onderhoud in de produktiesector erin te be-

trekken. 

- HetMaintenance Engineering Handbook (9) begint met 

te stellen, dat het belangrijk is er steeds aan te 

denken, dat de onderhouafunctie een onderdeel is van 

het gehele produktieproces van het bedr{jf. Deze in

tegratie is evenwel nergens expliciet te vinden. 

Budgetten (section 5) worden steeds bepaald zonder 

inbreng van stilstandskosten e.d. Hooguit staat er 

hier en daar een zin in de geest van "het resultaat 

moet zijn dat de stilstandstijden worden geminima

liseerd". De teneur is: zorg ervoor dat het onder

houd effectief en eff'icient is. 

Er zijn ook auteurs die de zaak in breder verband 

zien. 

- Mertens (2) geeft een aantal mogelijke doelstellingen 

voor het onderhoud, waaronder de minimalisatie van 

kosten en maximalisatie van de beschikbare produktie

tijd met de daartussen liggende verbanden. Hij ver

meldt ook een afstudeerwerk aaan de T.H. van Mttnchen 

in 1968 van K. Schmidt (11) (, 'e Li;Jhg" 8). 

- Het ra.pport "Optimaliseren van het onderhoud" van 

Werkgroep 60 van het K.I.V.I. (3) geeft een opzet 

voor een geintegreerde aanpak. De onderhoudsoptima

lisatie moet gericht zijn op het totale bedrijfsre

sultaat. Dit mondt uit in een bepaling van de opti

male stilstandstijd als resultante van de optimali-
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sering van "onderhoudskosten" en "capaciteitskosten". 

De "onderhoudskosten" in di t K. I. V. I. -rapport zijn 

vergelijkbaar met wat wij verderop K1 zullen noemen. 

De "capaciteitskosten", in hetzelfde rapport ook 

wel "onderhoud afhankelijke produktiekosten" ge

noemd, komen overeen met ons kengetal K3 met dien 

verstande dat wij in het K.I.V.I.-rapport de com

ponent flwachten op reparatie" missen. 

- Newbrough (4) geeft in een paragraaf over "deter

mination of the optimum level which will permi.t 

economical operation of the plant",·een grafiek 

die wij in ons rapportzullen gaan gebruiken 

(bijlage 4a). Hij omschrijft de toegestane onder

houdskosten als\lS~e~~~~~e~van .uitval, stil

standstijd, overuren en calamiteiten, alsmede van 

het voortijdig vervangen van slecht functionerende 

apparatuur niet overschrijden". 

Resumerend kunnen we zeggen dat voor het onderhoud 

in een textielbedrijf de meest aangewezen doelstelling 

is te streven naar een minimumwaarde van de som van. 

de totale onderhoudskosten en de kosten van machine

stilstand, daarmee samenhangende bedrijfsstagnatie 

en overwerk, af~eur t.g.v. slecht onderhoud en het 

voortij~ig vervangen van slecht functionerende appa

ratuur. 
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C. De bedrijfsvergelijking en de N.V.D.O.-kengetallen. 

De bedri~fsvergelijking is een vorm van bedrijfseco

nomisch onderzoek omvattende een georganiseerde ver

zameling, uitwisseling en vergelijking van bedrijfs

gegevens (6). 

Aan welke voorwaarden moet een bedrijfsvergelijking 

voldoen, wil ze Ben redelijke kans van slagen hebben? 

*reugel (6) heeft hierove~zijn dissertatie, zijn 

mening uitgesproken: 

1. de organisator moet een onafhankelijke ,instantie 

zijn 

2. de doelstelling moet voor de deelnemers interes

sant en duidelijk geformuleerd zijn: 

3. geheimhouding betreffende de irlentificatie van 

de bedrijven 

4. toetreding op vrijwillige basis 

5. schriftelijk vastgestelde eisen tot toetreding 

(eisen o.a. betr. administratie van de deelnemers 

en tijdstip inzending gegevens) 

6. publicatie bedrijfsvergelijking zo spoedig mogelijk 

na afloop van de betreffende periode (geldt aIleen 

voor produktiviteitsvergelijkingen). 

Ondanks het feit dat Nanninga (8) zich indertijd (1955) 
nogal optimistisch uitliet over het nut en de toekomst 

van de bedrijfsvergelijking in Nederland heeft zich 

dit hulpmiddel nadien nauwelijks verder ontwikkeld. 

Behalve de zeer globale vergelijkingen van het Centraal 

BureauvoordeStatistiek, het Economisch Instituut voor 

de Middenstand en het Landbouweconomisch Instituut 

zijn er maar enkele bedrijfstakken die meer gedetail

leerd informatie verzamelen en uitwisselen zoals bv. 

de wasserijindustrie. 

We geloven dat voor dit verschijnsel een vijftal 

mogelijke redenen aan te wijzen zijn: 

1. angst voor onderlinge concurrentie 

2. kengetallen, die ontstaan uit een nogal gewrongen 

weging van grootheden, in een paging de functies 

in de gedaante van een evenredigheid te krijgen (10) 
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3. door het aanbrengen van geen of onvoldoende gefe

rificeeme typologieen wordt er getwijfeld aan de 
" . 

vergelijkbaarheid der cijfers 

4. door onvoldoende definiering der kengetallen en 

de onzekerheid aangaande de manier waarop het cijfer

materiaal verzameld is, wordt getwijfeld aan de 

betrouwbaarheid der cijfers. 

5. gebrek aan goede follow-ups: een mogelijkheid om 

behalve de kengetallen ook deskundige adviezen' te 

krijgen betreffende o.a. de betekenis van de3e 

getallen voor eigen bedrijf, en de conclusies die 

daar uit getrokken zouden kunnen worden. 

Wat betreft punt een verkeert men in de "~onderhouds

sector in een bijzonder plezierige positie: er zal 

nauwelijks sprake zijn van deze angst. Punt twee en 

drie vereisen de nodige aandacht: Klaassen (10) pleit 

voor het gebruik van de regressie analyse om deze 

bezwaren te ornzeilen. Wij menen, dat als het mogelijk 

is een voldoende aantal bedrijven voor deze materie 

te interesseren, dergelijke statistische methodieken 

zeker beproefd moeten worden. Punt vier vereist een 

grate betrokkenheid der deelnerners en een voortdurende 

follow-up van de kant van de organisator. Dit laatste 

hangt ook nauw samen met het vijfde punt.dat o.i. 

van groot belang is, omdat op deze manier het cijfer

materiaal voor de betrokkenen meer gaat leven en bruik

baarder wordt. 

De werkgroep "Bedrijfsvergelijkingen voor het onderhoud" 

van de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud 

heeft zich erg verdienstelijk gemaakt door in een 

voorlopig rapport d.d. mei 1968 een aantal kengetallen 

te ontwikkelen."ter vaststelling van het onderhoud 

in relatie tot de te onderhouden objecten" (zie bijlage 2). 
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Van daze kengetallen hebben wij dankbaar gebruik ge

maakt om de onderhoudssituatie in 7 weverijen te kunnen 

vergelijken. Ook konden wij dit project als een test

case voor deze kengetallen laten fungeren en de werk

groep, hoofdzakelijk bestaande uit functionarissen 

uit grote bedrijven, van onze ervaringen hiermee op

gedaan in kleine en middelgrote bedrijven, laten pro

fiteren. Deze test had dan oak hun instemming. 

Al werkend zijn onzerzijds drie principi~le bezw~ren 
tegen deze kengetallen ontstaan, waarvan twee veroor

zaakt worden door enkele door de N.V.D.O.-werkgroep 

gegeven definities: 

1. De kengetallen betreffen niet het oriderhoud, doch 

de technische dienst. De kengetallen blijken niet, 

zoals de doelstelling van de commissie was "ter 

vaststelliftg van het onderhoud in relatie tot de 

te onderhouden objecten" te zijn. Er is namelijk 

een beperking ingevoerd doordat het onderhoud dat 

niet door een "functioneel" afgesplitste Technische 

Dienst of door onder haar supervisie werkende 

buitenfirma's wordt uitgevoerd" buiten beschouwing 

wordt gelaten. 

Hoewel wij, mede door onze recente ervaring een 

open oog hebben voor de administratief.organisa

torische argument en voor'deze beperking, menen 

wij dat aan te vaeren tegen-argumenten bijzonder 

zwaar wegen: 

a. ~illen we inderdaad de anderhoudssituatie van 

bedrijven vergelijken, dan mag het resultaat 

niet vertroebeld worden door de toevallige or

ganisatie van het onderhaud, dat per bedrijf 

in meerdere of mindere mate aan de technische 

dienst wordt toevertrouwd en oak binnen het 

bedrijf als functie van de tijd kan wijzigen 

(bv. door taakverruiming, automatisering e.d.). 

b. In kleinere bedrijven is de technische dienst 

vaak niet of nauwelijks als IIfunctioneel afge

splitst geheel" terug te vinden, met als gevolg 

dat deze bedrijven geen gebruik zouden kunnen 
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maken van de huidige kengetallen. 

c. De door de werkgroep gekozen oplossing leidt 

tot dualisme wat zich o.a. manifesteert in de 

opmerking bij def. 6 dat "materialen die aan 

het produktiepersoneel t.b.v. onderhoud zijn ver

strekt worden meegerekend". De uren van dat pro

duktiepersoneel om m.b.v. deze materialen onder

houd te plegen worden evenwel niet meegerekend, 

aangezien het produktiepersoneel organisatorisch 

niet onder de technische dienst valt. 

2. De oorspronkelijke split sing preventief-correctief 

is vervangen door periodiek en incidenteel onder

houd. De Nomenclatuurcommissie van de N.V.D.O. on-

derscheidt preventief onderhoud en cor~ectief onder

houd. "De werkgroep heeft echter gemeend om aIleen 

het periodiek onderhoud volgens schema te onderscheiden". 

Ze definieert dan ook periodiek onderhoud en inciden

teel onderhoud. Onder incidenteel onderhoud vallen 

ook "tijdige niet periodiek voorkomende prev~ntieve 

reparaties". 

Waarom de werkgroepdit gedaan heeft, is ons niet 

duidelijk. Wij vinden de oorspronkelijke onderscheiding 

preventief-correctief veel essentieler dan periodiek

incidenteel. De eerste onderscheiding vormt, wat de 

werkgroep onderschrijft, een stuurmechanisme en heeft 

implicaties op kosten en produktie. De laatste onder

scheiding heeft hoogstens voor de interne gang van 

zaken bij de technische dienst enige relevantie. 

3. Het derde principiele bezwaar wordt niet veroorzaakt 

door de gegeven definities, maar door het feit dat 

aan de gegeven kengetallen onzes inziens iets ont

breekt, noodzakelijk om een wat gedegen indruk van 

het onderhoud van een bedrijf t.o.v. andere bedrijven 

te verkrijgen. Dit aanvullend gegeven zal waarschijn

lijk niet zo gemakkelijk te produceren zijn, doch is 

volgens ons onontbeerlijk om een enigszins gefundeerd 

oordeel over de totale kosten van het onderhoud uit 

te kunnen spreken. Wij denken hier aan een kengetal 

als bv. 
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stilstandskosten ten gevolge van onderhoud en 

defect/vervangingswaarde duurzame produktiemiddelen. 

Kengetal K
1

, de relatieve onderhoudskosten, zegt 

op zich namelijk bijzonder weinig als men daarnaast 

geen indicatie heeft over de effectiviteit van 

het onderhoud. Naast deze principi~le bezwaren 

hebben wij nog enige problemen gesignaleerd die 

aanleiding gaven tot de volgende opmerkingen. 

. 
1. Om een goed vergelijkbare K1 te krijgen dient het 

aantal ploegen en bij grotere afwijking ook de 

gemiddelde ouderdom van het machinepark mee te 

spelen. Dit laatste blijkt uit onderzoekingen van 

Fokker (7). In ons onderzoek hebben wij, gezien 

de relatieve onverwoestbaarheid van de weefgetouwen, 

de gemiddelde ouderdom niet meegenomen; weI het 

aantal ploegen. Als K1 hebben wij gedefinieerd 

totale onderhoudskosten/vervangingswaarde x aantal 

ploegen. Het is duidelijk dat de onderhoudskosten 

van een bedrijf dat in twee ploegen werkt niet 

zonder meer vergeleken kan worden met een bedrijf 

dat aIleen in dagdienst produceert. Bij gebrek 

aan beter hebben wij maar aangenomen dat bij 

tweeploegendienst het onderhoud twee maal zo veel 

zal zijn dan bij dqgdienst. 

2. Het bepalen van de vervangingswaarde van duurzame 

produktiemiddelen gaf nogal aanleiding tot moei

lijkheden. We ontdekten dat de s~hattingen ten 

behoeve van de brandassurantie op dit punt over 

het-algemeen goed bruikbaar waren. Mogelijk kan 

dit als suggestie vermeld worden. 

3. Het is niet mogelijk na te gaan waar bv. een hoge 

K1 door veroorzaakt wordt, aangezien in K2 en K3 

materiaal- en organisatiekosten aan de loonkosten 

gerelateerd worden. Relatief dure monteurs of hoge 

sociale lasten bijvoorbeeld,zijn in de praktijk 
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zonder kennis van de componenten der kengetallen 

niet met zekerheid te detecteren. Het zou naar 

onze mening veel gemakkelijker werken als K2 op

gesplitst was in K-loon + K-materiaal + K-organisatie, 

gerelateerd aan de vervangingswaarde. 

4. Het op het eerste gezicht vrij willekeurig vermenig

vuldigen van kencijfers met 100 of 106, alsmede 

de reciprociteit in de opzet van 02 en 03 t.o.v. 

01, bleken veel fouten te veroorzaken. De vraag 

is of hierin geen verbetering aangebracht kan 

worden. 

5. In de definitie van de loonkosten (def. 5) hadden 

we moeilijkheden met de sociale lasten. Tal van 

bedrijven hebben talrijke niet-wettelijke sociale 

voorzieningen, die op boekhoudkundige gronden al 

dan niet als sociale lasten aan de manuurkosten 

worden toegerekend bijvoorbeeld maatschappelijk 

werkster, kantine e.d. Vanwege de uniformiteit 

hebben wij er naar gestreeft alleen de wettelijk 

verplichte sociale lasten in deze bedrijfsverge

lijking te betrekken. 

6. Het lijkt ons bijde definities 5 en 8 niet juist 

om bij buitenfirma's eigen uurtarieven te bereke

nen terwijl deze arbeidsuren in feite veel duur

der zijn betaald. Het gebruikte argument dat de 

loonkosten de hoeveelheid arbeid moet represen

teren is onzes inziens niet juist: daarvoor hebben 

we in A1 een zuiverder meetinstrument nl. de uren 

besteed aan onderhoud gedeeld door de vervangings

waarde. Dat deze uren op een.gegeven moment erg 

duur worden door het inschakelen van buitenfirma's 

is iets wat wel degelijk tot uitdrukking mag komen. 

Bovengenoemde bezwaren zijn als aanloopmoeilijkheden 

te beschouwen. Deze ontstaan steeds in meerdere of 

mindere mate als men theoretische concepten in de 

praktijk gaat gebruiken. VJij zijn, mede dankzij de 

N.V.D.O~-kengetallen, in staat geweest het onderhoud 

in de zeven weverijen, die zowel kwa produktietech-
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nieken ale kwa grootte nogal verechillen vertoonden t 

in grote lijnen, vooral uit koetenoogpunt t te verge

lijken. Met one onderzoek en bovenstaande opmerkingen 

hopen we dan ook de werkgroep geholpen te hebben dit 

prototype tot een goed bruikbaar instrument te ver

volmaken. 



- 15 -

D. Vergelijking van de verkregen kengetallen. 

Bijlage 7 geeft een overzioht van de verkregen ken

getallen. 

Kolom 1 tim 9 geven de N.V.D.O.-kengetallen t uitge

zonderd: 

- 04• Deze is weggelaten omdat hij op de werk-

zaamheden van de teohnisohe dienst als zodanig . 

buiten het onderhoud om betrekking had. 

- A1 (kolom 4). Deze is vervangen door A'1 waarin 

het aantal ploegen is verdisoonteerd. Dus 

A' = 1 aantal ploegen '. 

Kolom 10 tim 13 geven enkele aanvullende kengetallen 

die wij hieronder zullen definieren: 

s = aantal uren stilstand t •• Ve defect en onderhoud (def.11) x100 
theoretisch mogelijke draaiuren def.12) 

Ie,' 1 
onderhoudskosten(def. 8) x 100 = ----~~----~~----~~~~~~------~~~---vervangingswaarde van de duurzame produktie-

K' = S 

middelen (def. 10) x aantal ploegen (def. 13) 

stilstandskosten (def. 14) x 100 
vervangingawaarde van de duurzame produktie
middelen (def. 10) x aantal ploegen (def. 13) 

Kt tot = K'1 + K'g 

Voor de definities 1 tim 10 verwijzen wij naar bijlage 2. 

De definitiea 11 tim 14 hebben wij voorlopig alsvolgt 

geformuleerd: 

Definitie 11: Uren stilatand t.g.v. defeot en onder

houd. Onder uren stilatand t.g.v. defeot en onderhoud 

verstaan wij die machineuren welke normaal beatemd 

zijn voor produktie, doch waarop de machine ala ge

volgt van een defect of het verriohten van onderhoud 

is gestopt. 



... 

- 16 -

0pmerking: onderhoud buiten normale werktijd geldt 

dus niet als stilstandstijd. 

Definitie 12: Theoretisoh mogelijke draaiuren. 

Onder theoretisch mogelijke draaiuren verstaan wij 

aantal ploegen (def. 13) x werkuren per week x werk

weken per jaar x aantal produktiemachines. 

Opmerking: In dit onderzoek hebben wij het aantal 

werkuren/week = 45 en het aantal werkweken/jaaf = 
50 aangehouden. 

Definitie 13: Aantal ploegen. 

Onder het aantal ploegen verstaan we het gemiddelde 

aantal gedurende een week aanwezige leden van het 

produktiepersoneel, gedeeld door het gemiddelde aan

tal dat nodig is om het bedrijf in dagdienst te laten 

werken • 

Opmerking: Dit begrip is zo gedefinieerd om, indien 

een bedrijf sleoh1B nu en dan of afdelingsgewijs in. 

ploegen heeft gewerkt toch tot een afweegfaotor te 

komen~ Werkt een bedrijf steeds in zijn geheel in 

2 of 3 ploegen dan is de factor gewoon 2 resp. 3. 

Definitie 14: Stilstandskosten. 

Onder stilstandskosten verstaan we het produkt van 

het aantal uren stilstand (def. 11) en de gemiddelde 

kosten per stilstandsuur (def. 15). 

Definitie 15: Gemiddelde kosten per stilstandsuur. 

Onder de gemiddelde kosten per stilstandauur verstaan 

we de gemiddelde verkoopwaarde van de uurproduktie 

van de weefgetouwen verminderd met de kosten van 

garenverbruik/uur en·de kosten van het energieverbruik/ 

uur. 

N.B. Deze definitie is op ons onderzoek toegespitst 

en niet zonder meer in andere bedrijven en situaties 

bruikbaar. 
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Opmerking: Uitgangspunt bij deze definitie is geweest 

dat in een textielbedrijf de weverij normaliter de 

bottle neck is en dat stagnatie in deze afdeling ook 

in de finish doo~erkt m.a.w. stagnatie in de weverij 

betekent minder produktie met dezelfde man- en machine

kosten. 

Door het invoeren van bovenstaande aanvullende ken

getallen is het mogelijk geworden de cijfers v.~n de 

N.V.D.O-kengetallen te zien tegen de achtergrond van 

de ver~regen resultatan in de produktie. Hierdoor is 

tevens een eerste stap gezet in de richting van de 

in het vorige hoofdstuk genoemde doelstelling: nl. 

de afweging van kosten en baten van het onderhoud. 

In dit onderzoek hebben wij ons beperkt tot de twee 

voornaamste componenten van deze afweging nl. de 

onderhoudskosten en de stilstandskosten. We nemen 

hierbij aan dat in de betrokken bedrijven de kosten 

van afkeur t.g.v. slecht onderhoud, overwerk etc. 

relatief laag zullen zijn t.o.v. de stilstandskosten 

en derhalve het beeld niet verstoren. 

In bijlage 5 is getracht de besturing van het onder

houd schematisch voor te stellen. Er zijn vier stuur

variabelen: constructieverbeteringen, preventief on

derhoud, reserve onderdelen en curatief onderhoud (3). 

- Constructieverbeteringen, gericht op het verminderen 

van het ~antal te verwachten storingen 

- Preventief onderhoud zal tot op zekere hoogte ook 

storingsverminderend werken, doch veroorzaakt stil

stand wegens onderhoud. 

- Correctief onderhoud is noodzakelijk om optredende 

storingen te verhelpen. Hierbij zal stilstand wegens 

reparatie en ook we gens wachten op reparatie optreden. 

Een grotere reparatiecapaciteit zal tot op zekere 

hoogte deze stilstandstijden verminderen. 

Het vervangen van onderdelen door aanwezige reserve

delen zal tot op zekere hoogte de stilstandstijden 

wegensonderhoud en wegens reparatie verlagen. 

Deze stuurvariabelen veroorzaken een deel van de onder-
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kosten; de stilstandstijden veroorzaken de stilstands

kosten, 

Er is'nog een belangrijke stuurvariabele die in dit 

schema niet voorkomt: de efficiency van onderhoud 

en reparatie. Deze invloedsfactor is in het schema 

niet vermeld omdat deze op alle delen van invloed is. 

De onderhouds- en stilstandskosten moe ten geoptima

liseerd worden. In hoofdstuk B zijn twee modellen 

gesignaleerd die hier toe zouden voeren: het model 

van Newbrough en dat van het K.I.V.I. (zie bijl. 4). 
Newbrough neemt als parameters de kosten en de mate 

van onderhoud, het K~IoV.I. de kosten en de stilstands

tijd. Bezien we deze twee mogelijkhede~ tegen de 

achtergrond van bovengenoemde besturingstheorie, dan 

is het duidelijk dat voor ons doel het model van 

Newbrough de voorkeur verdient: langs de X-as is een 

van de belangrijkste stuurvariabelen uitgezet (mate 

van onderhoud), langs de Y-as het verkregen resultaat 

(kosten). Het model van het K.I.V.I. daarintegen zet 

langs beide assen resultaten uit (stilstandstijdenen 

kosten) • 

Als we volgens het model van Newbrough de gevonden 

waarden van K' 1 , K' S en K'tot voor de verschillende 

bedrijven uitzetten dan zien we een gelijksoortig 

figuur ontstaan (bijlage 6). Dit is bijzonder ple

zierig: hoewel het aantal bedrijven e~klein is en 

de meetmethoden hier en daar vrij ruw zijn geweest 

(schattingen) is dit toch een aanwijzing dat over 

het algemeen genomen het verkregen samengesteld cijfer

materiaal niet onbetrouwbaar is. Een extra verstorende 

factor in deze grafiek vormen de stilstandskosten/h 

die hier sterk varieren. Bij normaal gebruik van de 

grafiek voor het bijsturen binnen een bedrijf zijn 

deze kosten vrijwel constant. 

Hieronder laten we een beschouwing volgen aan de 

hand van de bijlagen 6 en 7 waarbij we trachten via 

de verkregen cijfers tot indicaties te komen betref

fende het onderhoud in de deelnemende bedrijven. 
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Er springen 2 bedrijven naar voren: B en A. 

De bedrijven B en A lijken teveel uren aan onder

houd te besteden, uren die niet beloond worden door 

minder stilstandskosten. Een nadere analyse van de 

cijfers geeft een aantal aanwijzingen, die mogelijk 

een verklaring geven voor dit verschijnsel: 

a. de bedrijven D, B en A doen niet veel aan preven

tief onderhoud en liggen aIle drie aan de "dure" 

kant van de verdeling. 

b. de organisatiegraad (reciproke 03) neemt vrijwel 

systematisch toe bij het afnemen van het aantal 

uren onderhoud d.w.z. geld in de organisatie van 

het onderhoud gestoken, wordt steeds ruimsch90ts 

terugverdiend. 

V~~r bedrijf A is nog een mogelijke verklaring te 

vinden voor het grote aantal manuren dat aan het 

onderhoud besteed wordt: K2 is nl. erg laag. De 

vraag is of een politiek van"meer vervangen - minder 

opknappen" niet goedkoper zou zijn. Of aan de andere 

kant voor de bedrijven F en G uit een nadere bestudering 

van het materiaalbeheer weI enige winst te behalen 

zou zijn', is aan de hand van di t onderzoek niet te 

voorspellen: het bepalen van de optimale waarde van 

K2 vergt een onderzoek op zich. 

Zoals boven reeds is opgemerkt is er een verwacht t 

onverwachte hoge rang-correlatie tussen 

K3 en AI1 (Rt = .86). Onverwacht omdat K3 in de 

meeste bedrijven door vrij ruwe schattingen tot 

stand gekomen is, verwacht omdat organisatie tot 

doel heeft het uitvoerend werk efficienter te maken 

en dus te verminderen. AIleen bedrijf E schiet ver 

boven allen uit hetgeen vooral veroorzaakt wordt 

door de post "administratie, plannen en calculatie". 

Het lijkt ons nuttig deze nog eens onder de loep 

te nemen. Voor bedrijvenA en B kan dus de vraag 

gesteld worden of door opvoering van de organisatie

graad, met name door een goed uitgewerkt systeem van 

preventief onderhoud, het aantal onderhoudsuren niet 

in relatief sterke mate verminderd kan worden. In 
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dezelfde richting wijst ook A2 : de bedrijven die 

veel aan preventief onderhoud doe~ blijken een rela

tief laag aantal uren onderhoud (A'
1

) te hebben. 

Dit kengetal laat de bedrijven in twee groepen uit

een vallen, afhankelijk van de outillage waarover 

hat onderhoudspersoneel kan beschikken. Uit de cijfers 

blijkt geen direct verband tussen de outillage en 

het aantal urena Het lijkt ons evenwel niet juist 

om daaruit een conclusie te trekken aangezien hier 

zeer veel factoren door elkaar lopeno O.a. spreekt 

hier ook het beleid betreffende vervangen of op

knappen en a1 dan niet uitbesteden mee. 

Deze kengetallen zijn ons inziens te veel via ruwe 

schattingen tot stand gekomen om hier conc1usies 

uit te kunnen trekken. 

Er is een bedrijf dat veel uitbesteedt nl. C en naar 

hat lijkt niet zonder financieel succes. Er zijn even

weI te weinig gegev~ns (1 bedrijf dat dit doet) om 

een conclusie te rechtvaardigen. WeI kan gezegd worden, 

dat uitbesteding niet a1tijd tot hogere kosten leidt 

en dat het voor de andere bedrijven waarschijnlijk 

nuttig zou zijn hun uitbestedingspolicy nog eens 

nader te bezien. In dit kader ligt ook het beleid 

vervanging-repareren, wat in feite ook een vorm 

van uitbesteden is. 

Het stilstandspercentage van het machinepark moet 

gezien worden tegen de achtergrond van de stilst~nds

kosten per uur. Een bedrijf met hoge stilstandskosten/ 

uur za1 mear kosten mogen maken om het aantal uren 

te ver1agen dan een bedrijf met relatief lage stil

standskosten/uur. Het is dus van belang ook een juist 

inzicht in deze kostenfactor te hebben. Mogelijkheden 

om het stilstandspercentage te drukken zijn o.i. pre

ventief onderhoud, met name indien dit kan gebeuren 

op de momenten dat de machine toch buiten bedrijf is 

by. bij omschakeling van produkt of buiten werktijd, 
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een goede organisatie van het onderhoud, en ver

wisselen van onderdelen zodat de getouwen niet langer 

dan strikt noodzakelijk stils~aan. 

We hebben ons in bovenstaande beschouwing beperkt 

tot meer algemene opmerkingen. V~~r beschouwingen 

over details verwijzen wij naar de rapport en die 

de studenten voor de verschillende bedrijven gemaakt 

hebben en de besprekingen die daarop gevolgd ziJu. 
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E. Voornaamste conclusies en aanbevelingen aangaande 

de voortzetting van het onderzoek. 

Ala doelstelling voor het onderhoud in een textiel

fabriek bevelen wij aan:het streven naar een minimum

waarde van de som van de totale onderhoudskosten en 

de kosten van machinestilstand, ten~gevolge van 

storing of onderhoud, daarmee samenhangende bedrijfs

stagnatie en overwerk t afgekeurde produktie t.g.~. 

slecht onderhoud en voortijdig vervangen van s+echt 

functionerende apparatuur. 

Het onderhoud in de verschillende deelnemende bedrijven . 
was stark varierend tussen de uitersten: georganiseerd-

preventief tot improviserend-correctiet. 

De verkregen cijfers wijzen er op dat de bedrijven 

die werken met een georganiseerd-preventief onderhouds

systeem over het algemeen waarschijnlijk de doe Is telling 

van het onderhoud dichter benaderen dan de bedrijven 

met een overwegend improviserend-oorrectief karakter. 

Hoewel het aantal deeln~mende bedrijven en dus de 

steekproef klein wa~, is dit beeld toch zo dUidelijk 

dat we menen deze conclusie weI te kunnen trekken. 

De kengetallen der N.V.D~O. zijn in principe goed 

bruikbaar doch vereisen enige veranderingen en aan

vullingen willen deze kengetallen ook hanteerbaar 

zijn voor kleinere bedrijven en de tegen de achter

grond van een goede doelstelling beschouwd kunnen 

worden. Hierover is al overleg met de werkgroep 

gaande. 

Wij stellen voor dat: 

1_ Dit rapport uitvoerig besproken zal worden met 

de deelnemende bedrijven en liefst ook door de 

bedrijven onderling. 

2. De bedrijven trachten zowel voor hun totale onder

houd als voor het onderhoud van hun weverij routine

matig zodanige gegevens te verzamelen, dat ze perio

'diek per maand of kwartaal zonder enige moeite de 

kengetallen kunnen vaststellen. Zonodig kunnen wij 

hen behulpzaam zijn bij het samenstellen van formu-
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lieren enz. Deze getallen kunnen dan de basis 

vormen voor een meer permanente bedrijfsvergelijking 

waardoor, met vrij weinig geinvesteerde tijd, 

nagegaan kan worden hoe deze gegevens zich in de 

tijd ontwikkelen en of het mogelijk is op deze 

Manier tot een goede normstelling te geraken. Voor 

de bedrijven kan dit een instrument worden ter 

besturing van het onderhoud en voor d~ hogeschool 

een mogelijkhtid tot toetsing vande onderhouastheorien in 

het algemeen en van de validiteit van dit rapport 

in het bijzonder. 

3. Het practicum organisatie en techniek voorlopig 

gebruikt wordt om o.a. het aantal aan dit onder

zoek deelnemende bedrijven te vergroten o Dit 

voorstel is niet alleen gegrond op het belang voor 

het onderzoek doch ook op de ervaring van het 

merendeel der student en en practicumleiding dat 

dit practicum een waardevolle bijdrage voor hun 

studie is geweest. Het volgend collegejaar zouden 

o.i. weer weverijen hier in betrokken moeten worden 

(ex facto experiment), daarna, afhankelijk van de 

te constateren validiteit van de cijfers zouden 

andere bedr2jfstakken aan de orde m~n komen. 

Het doel van dit onderzoek wordt dan na te gaan of 

het mogelijk is tot norms telling te komen voor het 

onderhoud in het algemeen of dat hiervoor ook een 

typologie ontwikkeld moet worden. 
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Opzet practicum Organisatie en Techniek. 

voorjaar 1969. 

B~jlage 1. 

(wijziging 4) 

Doelstellingen: 

a. Het in de praktijk leren onderkennen en toepassen van modellen 

en systemen uit de organisatieleer t werkplaatstechnlek. bedrijfs

eoonomie en bedrijfseconometrie en het onderkennen van de inter

acties tussen deze systemen. 

b. Het ontwerpen en beoefenen van een strategie om prohleemgebieden 

zinvol te benaderen. 

Onderwerp: 

Vergelijking onderhoud in een aant~l weverijen • 

. Organisa tie: 

Practicanten worden verdeeld in groepen van 2 a 3 personen. 

ledera groep krijgt een weverij toegewezeno In die weverijen 

wordt aIleen het onderhoud van de weefgetouwen bestudeerd. 

Problaemstelling: 

a. Hoe is de doelstelling en de organisatie van de onderhoudsdienst 

in het toegewezen bedrijf. 

b. Wat gebeurt er aan periodiek onderhoud aan de weefgetouwan. 

Co Probeer voor de weefgetouwen de NVDO kengetallen over 1968 
vast te stellen. 

d. Vergelijk at b ·.en c met de resultaten van Uw collega' s in de 

andere bedrijven en voorzie deze vergeli~king van Uw commentaar. 

De in deze vergelijking betrokken bedrijven moe ten hierbij ano

niem blijvenoo(letter groep = letter bedrijf). 

e. Geef indien mogelijk een aantal aanbevelingen voor het U toe

gewezen bedrijfo 

Outline: 

week no. middag 

5 

6 
6 

7 

1 

(28/1) 

2 

3 
(6/2) 

4 

Inleiding. 

Doelstelling, onderwerp, probleemstelling, outline. 

inleiding "weefgetouwen", inleiding "administratieve 

gegevens", Ilteratuur, inleiding onderhoudsspel, 

toewijzing bedrijven aan~oepeno 

Bestuderen van literatuur. 

Onderhoudsspel 

Begin 13 .. 30 uur .. 

Introductiebezoek in bedrijfo (Afspraak moet door 

studenten zelf met contactpersoon in bedrijf gemaakt 

worden) .. In onderling overleg wordt ook datum vast

gesteld o 



week no. middag 

8 

11 

12 

14 

16/17 

10-1-19690 
RM/HvG 

6 

7 

8 

9 

10 
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en afspraak met practicumleidiBg (f uur op 17 febr.) 

om dit te bespreken. 

Bespreking in bedrijf en verzoek bepaalde gegevens 

uit administr~tie te produceren~ 

Bespreking gegevens in bedrijf en het verkrijgen 

van nadere toelichting. 

Sohrijven van de onderdelen at b en evan het rapport. 

Deze moeten uiterlijk eind van deze week (21 maart) 

bij de practicumleiding ingeleverd worderr.(met zwarte 

ballpen geschreven)o Practicumleiding zorgt voor 

multipublicering en distributie van aIle rapport en 

over aIle groepen. 

Bestuderen rapport en collega' s eli" schrijven van de 

onderdelen d en e. Dit gedeelte moet uiterlijk deze 

week, 4 april, ingeleverd worden bij de practicum

leidingo 

Het rapport aan hat bedrijf pr~sent.r.n en toelichten. 

De practicumleiding is hierbij aanwezig. Datum vast

stellen met practicumlei.ding en bedrijf. 

RoJof:1. Mercx. 
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Bedrijfavergelijkingen 
voor het onderhoud 

Inhoud 

I Inleiding 
II Kenaetallen 
III Definitiee 

nijlage 

IJmuiden, 27 mei 1968 
(v.d. Poll) 

Het docl van de werkgroep was, een aantal kenoijfera te ontwerpen 
om de onderhoudeaituatie van de Nederlandse bedrijven in totaal of 
per bedrijfotnk te analyseron en in zijn ontwikkeling te volgen. 

Voornl de oituatia van de functioneel afgesplitste teohnische " 
diensten of onderhoudsafdelingen nu en in de toekomst is van groot 
belnn&,. 

Do werkgroep meent dat de keneetallen zioh daarom voornl dienen to 
richton op het vaststollen van de emvang van het onderhoud in relatie 
~ ro1~ onderhouden objecten. In welke mate zal hierin door de 
technische, eoonomisohe en organislltorische 'ontwikkelingen vera.nde
ringen optreden? Cenereter gezegd: 
tochnische ontwik.lcelingen op hot gebied van materialen, procesbeheer
sing, automllt1sering, gereodachappen en werktuigen, 
economischa ontwikkelingen op het gebied van lonen en prijzan,. 
organisatorieche ontwikkelingen op het gabied van onderhoudsmethoden 
en besturing van de uitvoering. 

De werkeroep van mening,dat de koetenoijfers die ten behpeve van 
de k03'~:prijocalculo:Ue ock voot' h:t onderhoud kostenplaatogewije 
worden verzameld doze ontwikkelingen onvoldoende aan hat licht 
brencen. Ret onderhoud zou een oigan badrijfoadminictrllticvo 
methcdiek mooten hebben, waarin daze ontwikkelineen zichtbaar worden. 
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Wij adviseren da.n ook om na.ast de kostenoijfers vooral 'de urenbe
stedingen aan het onderhoud te registrere~ omdat daarmee de 
ontwikkelingen in het onderhoud duidelijk zijn te volgen en dus' 
beter zijn te besturen (zie bijlage). , 

Wij zoohten verder naar kengetallen over de organisatie en de 
aanpak van het onderhoud die de waarde van de hoofdkengetallen 
nader zouden kunnen verklaren of relativeren. 

Zo'n stelael van kengetallen en hun trends in de tijd achten wij 
in eerate instantie reeds nuttig voor het eigen bedrijf omdat dit 

, het inzicht vergroot en de ontwiklceling stimuleert. , 
Erzal dan zeker de behoefte groeien om de eigen onderhoudssituatre 
te vergelijlcen met anderen en op grond hiervan de ervaringsuitwis
seling te stimuleren hetgeen, zoals men weet een van de voornaamste 
doelstellingen Vall. de N .. V.D.O. is. 
Een voorwaarde is dan weI dnt de begripsinhouden oonsistent zijn 
en dit was wel de moeilijkste taak van de werkgroep. Dat zij hierin 
gaslaned zijn betwijtelt zij zeIt, maar zij is wel van mening dat 
er een goede stap op dit nog onbekende terrein is gezet. Een verdere 
vorbreiding van haar overdenkingen zal de ontwikkelingen van 
daze mothodiek kUnnen stimuleren. 

De werlq;roep heeft t' nadat zij eerst ten beho6ve van haar studie 
een bruilcbt1.re vorm had gegeven aan de kengetallen en de definities, 
beGpr01dneen eevoerd met de N. V .D.O.-oommissie Nomenolatuur om de 
beerippon in 66n lijn te brengen. 
In hoofdotuk III wordt hierVl\n het resul taat besohreven. 
Tens lotte volgen hieronder nog enige algemene opmerkingen die voor 
het verder bestuderen van dit rapport van nut geaoht worden. 

2E~~E~!~~_1 
1·1r zij J misBohien ten overvloede, op gewezen dat naast de hierna ,', 
voorgestelde algemena kengetnllen, die wij voor vergelijkende studies 
aanbevelen, ook de eigan apeoifieke kengetallen van het bedrijf van 
groot nut zijn zoals: 

- de onderhoudskosten per ton produot 
- de storingsstilstandstijden in % van de geplande produotietijd 
enz. 

Zij hobben voor elk bedrij£ hun eigen nut, maar zij zijn voor algemene 
vergolijkendestudies slechts bruikbaar voor nagenoeg identieke 

, bedrijven. 

O:omorking 2 -----------
Bij algcmene vergelijkende studies is het onvermijdelijk dat in de 
kongetallen sohattingen zullen maeten worden opgenomen (b.v. de uren 
voor het uitbestede onderhoud). 
Wanneer men bedenkt dat het hier om indicaties en trends gaat die 
men andera in het geheel niet heett en die de nieuwsgierigheid of 
de twijfol aIleen al kunnen epwekken dan is het doel bereikt. 
Wanneer de schattingen geen hoofdbestanddeel vormen van het kenBetal 
znl men daze schattingen weI kunnen accepteran. De plaatsen wanr 
schnttingen kunnen voorkomen worden hier en daar in de definities 
zo eoed mOBelijk aangegeven. 
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II fCenfjetal..lJ¥l: 

1 Kosten Kengetallen (X) 

Ala hccfdkengetal voor de relatieve omvang van het onderhoud 
voor een tabriek atellen we voor: 

• .Q.!lde_rho\ldf~2.aten (det. 8 ), 
vervangingswaarde van de 
duurzame produktiemiddelen (der. 10) 

.. 
De grondwaarde der terreinen wordt buiten besohouwing gelaten:, 
WeI dient te worden meegerekend t zowel wat vervangingswaarde 
betreft ala wat het onderhoudbetreft, terreinverliohting, 
afraateringen, wegen, afwateringsystemen eto. 

Sohaalvergroting dar installaties, bet ere materialen, betere 
prooesbeheersing en installatiebeveilig~ngen, uitsohakeling van 
bedieningsfouten enz. dus al die faotoren die het ontwerp en 
het ~ebruik der installatiea betrerfen, dit allea zalde 
onderhoudsbehoefte verminderen en invloed uitoefenen opdit 
kengetal. 
Maar ook in de aamenstelling van de onderhoudskosten zelf vinden 
door de stijgende lonen versohuivingen plaats van uren verbruik 
naar minder snel' in prijs stijgend materiaalverbruik •. 

Ala tweede kostenkengetal bevelen wij aan: 

• 
Materiaalkosten (def. 6) x Loonkoaten (def. 5) 100 

Teohnische en organisatorisohe ontwikkelingen komen niet van 
zelf. 
Leiding en stafwork nomen toe. Do organisatiegraad van de 
Teclmisohe Dienst kan een aanduiding zijn voor de 1ntens1teit . 
waarmee men het onderhoud actief aanpakt,(zie ook par. 3 
kengetallen voor de organisatie). . 
Ale derde koatenkengetal bevelen wij daarom aan: . 

... OrRanisatiekoaten voor het onderhoud {der.la) x 100 
Loonkosten (der. 5) . 

De earate twae hoofdkeneetallen zijn verder te speoifioeren 
naar type installatie en naar vakgebied. 
Interessant is b.v. K1 voor algemene produktiemiddelen zoals# 

- gebouwen • 
- industrievoertuigen 
- kranen 
- pompinatallat1es 
- centrales 

maar ook b.v. (mite de inatallatiewaarden apart bekend zijn) voor 
de totale elektriache inatallatie 

- de totale instrumentatie 
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Z1jn de verhoudingen tussen loon- en materiaalkosten v~~r 
de versohillende hoo£dvakgebieden anders, dan zou K2 nader 
te epeoifioeren zijn in een,K2 voors 
- werktuigkundig onderhoud 
- .·elektroteohnisch onderhoud 
- instrumentaal onderhoud 
- civiel technisoh onderhoud 

KengetH.llen voor de arbe1.ds;J?roduktiviteit (A) 

Gezien de ontwikkeling van de lonen mag men verwachten dat de 
direkte arbeid ook in het onderhoud zoveel mogelijk wordt 
gereduceerd door installatieverbeteringen en rationelere 
werkmethoden. 

Ret volgende kengetal zou dit op een direkte wijze kunnen 
aantonen b.v.: 

vervangineswaarde (in 1.000-den glds) 
duurznme proqukt,iemiddelen prijs;J?eil 1261 
totaal aantal direkt uitvoerenden 
voor het onderhoud 

Dit geeft aan de omvang vm.de1:a onderhouden objeoten per manjaar. 

Wij geven echter voor het onderhoud de voorkeur aan de reoiproke 
waarde n.l. 

• 
totual Etantal l.lren onderhoud.per jaar (def. 1) 
vervaneingswaarde (in mIn gld) duurzame produk
tiemiddelen, prijspeil 1967 (def •• 10) 

omdnt ·dit op direkte wijze de omvang van het onderhoud in 
arbeidauren aangeeft. ' 

Een verdere achtergrond informatie voor A1 is de beeteding van 
de uren naar periodiek onderhoud en inoidenteel onderhoud 
waarbij de som van beiden het totale onderhoud is. 

• uren periodiek onderhoud(def. 21 x 
uren totaal onderhoud (det. 1) 

De uren zijn atgeleid van definitie 5. 

100 

Ook hier zou men A1 en A2 kunnen specifioeren naar type 
inetaIIatie en naar hoofavakgebied. 

\, '. 

. ' 
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Kengetallen voor de organieatie (0) 

De hierne. te noemen kengetllllen geven een inzioht in de mate 
waarin de uitvoercnden zijn voorzien van middelen en hoe zij 
door staf en leiding worden ondersteund. 
Verder geven zij een inzioht in de mate waarin de leiding in 
zijn streven naar koaten beheersing en vermindering gebruik 
maakt van stafactiviteiten. Deze kengetallen zijn dus een nadere 
speoifioatie van K3* 
\{o stallen het aanbal direkt ui tvoerenden van de Toohnische 
Dienst op P. 

Tar nndare specificatie zouden wij onder P willen rekenen: 
Pe .. het jaargemiddelde nan eigen direkt uitvoe,rende perso

noelaleden van de TDinclusief corveeers. transport
lieden en magazijnpersoneel voor onderhoudsmagazijnen 
(of een 6chatting daarvan wanneer deze diensten door 
andere afdelingen worden verzorgd) 

Pg - het jaargamiddelde aan geleend uitvoerend personeel 
Pu - het jaargemiddelde aan uitvoerend .. ;personeel voor het 

uitbestcde onderhoud (zo nodis een schatting; zie 
opmerking 2 van de inleiding) 

Wij zouden danvoorts de volgende organisatie-kengeta.llen 
willen voorstellen. 

... 
vervangawao,rde der technisohe 
hulpmiddclen van de TD 

Pe + Pg 

Onder de technisohe hulpmiddelen o.a. te rekenen 
- de werkplaats outillage 
- de voer-t;uieen en hij swerlduigen 
- gereedschappen 

speciale hulpmiddelen 
enz. 

De vervangingswaarde wordt bepaald met het begrip u1t det. 10. 

Po + Pg 
• aantal leidineeevende functionarissen 

Een belangrijke weg om de onderhoudaarbeid economieoh verant
woord to verminderen is langs de weg van systematisering en 
normering zoala: 
a. het breneen van het onderhoud in een periodiek onderhouds-

schema. (def. 2) 
b. werkvoorbereiding en planning van het werk 
o. normerinc en rapportering 
d. technische documentatie 

llet volgonde kengctal gooft hiervan een indruk. 



.. 
• Pe + Pe + Pu 

aantal indirekte runotionarissen 

Onder indirekte runctionarissen dan te verstaan 
- werkvoorbereiders, planners. calculatoren 

ble.d 6 

- administratieve functionarissen voor kostenregiatratie, 
budgettering en rapportering 

- "trouble shooters", materiaalspecialisten, bewerkings
apecio.listen 

- dooumentalisten 
arbeidsanalysten 
enz. 

Naar verkiezing is 0; in deze ondersoheidingen te'speciriceren. 

Bovenstaande kenBetallen hebben' geen absolute waarde want zij 
worden beinvloed door de verhoudingonderhoud versua niet
onderhoud en de mate van uitbesteding.:· 
Een TD die b.v. veel nieuwbouw uitvoert zal veelal een grote 
star habben, waar eohter het onderhoud van meeproriteert. 
Besteedt zijveel uit dan heart zij meeetal een kleine star. 

De volgende toelichtende kengetallen dienen o.i. daarom gegeven 
te worden. 

onderhoudskosten (def. 8) 
omzet~n-tdef. 9) x 100 

uitbeotedo onderhoudskoaten 
. onderhoudskosten lder. 8)- x 100 

Voor de uitbestede onderhoudskosten ken men de in het bedrijt 
aanwezige regiatratie gebruiken omdat het hier am een 
globale indioatie gaat. 

I 
( . 

i ' 
! i ' , 

, 1 
1 , 
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Bij de tormulering der detinities heett de werkgroep zich aangesloten 
bij de aanbevelingen van de Nomenclatuur-commissie van do:N.V.D·.O. (zio 
maandblad Onderhoud de nrs. 4, 5 en 10 van 1967). 
Zij geett voor het onderhoud'de volgende hoofddetinitie: 

Onder onderhoud verstaan we aIle activiteiten die ten 
doel hebben de duurzarue produktieruiddelen, waarover 
wordt beschikt, in de toestand te houdon of weer in 
de toestand te brengel1 die voor de vervulling van 
hun funotie nodig wordt eeacht. 

Ook de werkgroep gaat hiervan uit en voIgt hierbij de toelichting 
zoals beschreven in nr. 4/1967 van het maandblad Onderhoud. 

De Nomenclatuurcommissie onderscheidt verder twee hoofdvormen 
van onderhoud n.l.: 

Preventief onderhoud 

dat is het onderhoud waarbij men ernaar streett om het verloop 
in de toestand van de installatie te voorzien en te voleen en 
voordat deze leidt tot een onaanvaardbare achteruitgang in 
~'unctievervulling van het object tijdig in te grijpen en 
maatregelen te nemen (inspeotie, periodieke verwisselingen, 
tijdige reparaties, Gchoonmaakbeurten, etc.). 

Correctief onderhoud 

dat is het onderhoud waarbij maatregelen worden getrotten nadat 
een mankement (al of niet voorzien) heett geleid tot een onaan
vaardbare achteru1tgang in de functievervulling van het 
object (opheffen van storingen, gedwongen reparaties, heratel 
van schade enz.). . . 

De bedoeling van deze twee hoofdonderscheidingen is om zich bewuat 
te zijn van het correctieve onderhoud en dat men ermee.stuurt. 
In sommige situaties is b.v. 100% correctief onderhoud toelaatbaar, 
in andere situaties (overigens zeldzaam voorkomend) is 10~~ preven
tief onderhoud noodzakelijk. In vrijwel aIle situaties n.l. is 
slechta een beperkt aantal onderdelen kritiek voor de funotievervul
ling. 

De '\t,orkgroop, die het nut van deze ondersoheiding onderstreept, heeft 
eohter gemeend om alleen het periodieke onderhoud volgons schema 
te onderscheiden dat overigens de grootste oomponent is van het 
preventie~e onderhoud. Het is ala zodanig goed ingeburgerd en 
vrij soherp te definieren. 

De workgroep heaft zioh verder de volgende beperkingen opgelegd. 

~~E~!:~!!!~_l 
In de studie wordt het onderhoud dat door het ]roduktiepersoneel 
wordt uitc;ovoord buiten beachom-line eelaten, omdat het alleon gaat 
om het werk van de functioneel nfgesplitste TD of dat van onder 
huar supervisiewerkende buitenfirma's. ' 
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Veel klein schoonmaakwerk, routine smeerhandelingen, eenvoudige 
controle handelingen en eenvoudige verwiseelingen (misschien 
later hoe langer hoe meer) worden meeetal administratief niet van 
produlctiehandelingen ondersoheiden. ' 
Zij vo~men veslal een onderdeel van de bedieningsinatrukties • 

;Q!;R!::~!~!I_g 
In de studie wordt verder buiten beschouwing gelaten het herstel 
yan 8chadeaevalle~t omdat dit het beeld van de normals onderhoude
bohoefte verstoort. Het is volgens de definitie weI ala ·correct1ef 
onderhoud te banoemen. Men zal in het bedrijf de schadegevallen 
zeker in het oog moeten houden om ne. te gaan of de irlstallatie. 
tegen schade beschermd moet worden, investeringskosten tegen 
herstelkosten afwegend. . 
De kriteria voor een schade hebben wij ala voIgt geformuleerd: 
a. het wordt vealal veroorzaakt door onverwachte en ook dikwijls 

onvoorziene invloeden van buiten waartegen men de inatallatie 
niet heaft beschermd of, 210 ze weI voorzienbaar waren. maar 
met zeer geringe kana van gebeuren, in ~conomische zin niet/ 
heaft willen baschermen. . 

b. de Bchade iB van min of moer calamiteuze aardJ de omvang van de 
herstelkosten is b.v. groter dan 15% van de waarde van'de 
produktie-eenheid. 

Meestal heeft men zich voor deze schadegevallen verzekerd. 
Schade veroorzaakt door anderen en waarvoor men anderen wettelijk 
aansprakelijk kan stellen wordt dUB ook in onzo studie niet tot 
correctief onderhoud gerekend. 

In onze atudie hepben we verder het begrip niet-onderhoud en omzet 
van de Technische Dienst nodig. Deze vindt men onder de£initie 4 en 
definitie 9. 

De werkgroep gaat dUB nu uit van de hierna volgende definities die 
de basis zijn voor de in hoofdstuk II genoemde kengetallen. 
lleeft een bedrijf een afwijking in zijn kengetal dat zij niet met 
een schatting kan corrigeren dan zijn de def1nities behulpzaam om 
de afwijking te kunnen aangeven. 

Definitie 1 : ONDERROUD 

Onder ONDERIIOUD verntaan ~/e aIle werkzaambeden mot de daar
bij behorende voorberoidingen en controle activ1toiten, die 
door een y'{tkspoc:i.alfstioche afdeling onder de naam 
Technische Dienst of door bu1tenfirma ' s onder ho.ar nuper
viaie "orden ui tgovocrd om: 

de duurzame produktiemiddelen waa.rover wordt boschikt in 
de toeatand te houdon of weer in de toesto.nd te brengen 
die voor de vervulling van hun functie nodig wordt 
geacht. 
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De werkzaamheden die het produktieperaoneel inoidenteel of routine
matig aan het onderhoud bestccdt (schoonmaken, smeren, verwisselen 
van bepaalde onderdelen e.d.) behoren volgens deze definitie niet: 
tot hot onderhoud. 
Het doel is n.l. om na te gaan of en in welke mate het vakspecialis
tische onderhoud wordt beperkt en beheerst. 
Zou b.v. al het onderhoud met eenvoudige handgrepen door het produk
tiepersoneel routine-matig kunnen worden uitgevoerd dan is het vak
sp0cialistische onderhoud tenminste wat de arbeidsuren betreft per 
defillitie geelimineerd. 
Het materiaal en de wiaaeldelen die het produktiepersoneel hierbij 
gobruikt blijven echter tot het onderhoud behoren. 

Onder supervisie van een TD kunnen behalve buitenfirmats ook 
andere afdelingen van het bedrijf werken, die een bewerking of 
een dienst voor een TD kunnen uitvoeren (transport, materiaaltest, 
ooating, het verrichten van cen inspeotiemeting e.d.). Ook dat 
behoort tot het onderhoudswerk. 

Ret in conditie houden heeft onder meer betr~kking op de volgende 
werkzaamheden: 

- inspecteren 
onderdelen verwisselen en ropareren 

- het ophcffen van storingen 
- kleine en grote revisiebourten 

beschermlaeen vernieuwen ~ ~ 

- rogolmatige en epecifieke horatelwerkzaamhoden die nauw aan het 
proces eebonden zijn (walsen slijpen, filters verwisselen, : 
catalysatoren activeren c.d. voor zover zij door de TD uit . 
vakspecialistisch o~gpunt moeten worden uitgevoerd) 
de totale aanwezigheid van aparte storingslieden 
enz. 

Definitie 2 PERIODIElK ONDERROUD 

Onder PElRIODIEK ONDElRUOUD verataan we uitsluitend het in 
omvang en uitvoering gespecificeerde onderhoud (volgens.· 
definitie 1) dat in van tevoren bepaalde periode of 
frequentie is vastgesteld en vastgelegd. 

De periodea of frequentiea kunnen in tijdsintervallen, bedrijfsuren 
of aantal malen hoen on weer gaan (gebruiksinten8itei~ worden 
bepaald of vastgelogd. 

~ In het periodioke onderhoud vindt men t. 

- period1eke inspocties 
- periodicke verwj.oselingen van ondardelen 
- revisies in periodieke stilstanden 
- maar ook aIle periodieke onderhoudswerkzaamheden met een 

periode groter dan 1 jaar. 

Het latera repareren van de verwiaseldo onderdelen wordt uitgealoten 
omdnt dit adminiatratief veelal niet van andere reparaties van 
incidcnteel uitgewisaelde delen wordt gesoheiden. 

i 
,'$" 
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Definitie ~ INCIDENTEEL ONDERHOUD 

Onder INCIDENTEEL ONDERHOUD veretaan we al het overige onder~ 
houd van definitie 1 dat ~iat onder definitie 2 kan worden 
ondergebraoht 

Hieronder valt onder meer de tijdige niet periodiek voorkomende 
preventieve reparaties, praktisch a1 het oorreotieve onderhoud. 

Defini t:i.e 4 NIET-ONDERHOUD 

.. 

Onder NIET-ONDERHOUD verstaan we aIle overige vakspecialis
tische werkzaamhedenvan fabricerende of construerende aard 
van de TD o~ onder haar supervisie werkende buitenfirma's 
met aIle daarbij behorende voorbereidende en controle 
activ1teiten 

~et b.v. betrekking op: 

aansluitende nieuwbouwwerkzaa.mheden 
- bedrijfsverbeteringen ter verbetering van de kwaliteit van hat 

produkt of verhoging van de capa.citeit 
- bedrijfsverbeteringen voor vermindering van het onderhoud 

(dit is dus geen preventief onderhoud) . 
- ombOU"len, instellen en bijstellen van de apparatuur t. b.v. 

hat produkt wanneer het va.kspecialisme voor de TD hiervoor 
nodig is , 

- herstel1en van schadegevallen 
- fabricags van nieuwe reservedelen voor ope lag in ~agazijn 

(dit komt ala materiaalkosten in het onderhoud terug) 

Soma zijn in de Teohn1ache Dienst andere d1ensten ondergebracht 
zoals: 

- exploitatie 'van ketelhuis en centrale 
- op"/ekken van perslucht 
- veiligheidsdienat 

transport t.b.v. de produktie 
- brandweer 

enz. 
Deze hebben een niet-fabrioerend of oonatruerend karakter en 
behoren dan ook niet tot het niet-onderhoud. 
Zij blijven ook in deze studie buiten beschouwing. 

~(dini tie 5 : LOONKOSTEn-ONDlmnOUD 

Onder LOONK08'rEU-ONDERIIOUD verstaan we de koaten voor de 
u:ttvoerende nrbeid voorhet onderhoud van def1nitie 1 van het 
eieen personael ~n soleend personeel en van het perso~eel van 
buitcnfirma'a 

Voor de verschillende catecorie6n uitvoerend personael worden de 
loonkoaten ala voIgt berekend: 
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=!~~~_~!!!~=~~~~_~=~E!Jf~E=E~~~~~! 
- manuren besteed aan het onderhoud x direkte manuurkosten. 

Direkte mam1.urkosten zijnde direkte jaarlijkse arbeidskosten (aIle 
inkomensbestanddelen) plus sociale lasten van 13.1 het uitvoerend eigen 
personeel van de TD gedeeld door de som van de ·netto beschikbare 
aanwezigheidsuren van dat eigen personeel. 

~~!=~~~_~=E~£~~~! 
malluren x direkte manuurkosten van het eigen personeel TD. 

We gebruiken hierbij ook de manuurkosten van het eigen personeel 
en niot het manuurtarief van de "koppelbaas" omdat hierin de 
organisatiekosten van de "koppelbaas" voorkomen en "fre deze in het 
eigen manuurtarief hebben weegelaten. 
De loonkosten in onze studie representateren dan ook zuiverder de 
hoeveelheid arbeid. We doen dit ook voor personeel van buitenfirma's. 

personeel buitenfirma's -----------------------
- manuren x direkte manuurkosten van,het eigen personeel TD. 

Indien geen gegevens beschikbaar zijn van de manuren der buiten
~irma's kunnen zij met de volgende vuistregel benaderd worden: 

Bepaal zo mogelijk voor elk vakgebeid (mechanisch, elektrotechnisoh, 
meet- en regel technisch en bouvlkundig onderhoud) de hoeveelheid 
onderhoudskosten eigen dienst per manuur en pas dit kencijfer toe op 
de kosten van hot uitbestede werle minus 20% winet. 

Werken de buitenfirma's hoofdzakelijk mot materiaal en reservedelen 
van het bedrijf dan Jean men de manuren voor het ui"t;bestede onderhoud 
benaderen door de onderhoudskostcn minus 20/~ winet te dolan door 
het integrale manuurtarief van de eigen werkplaats dUB inclusief 
aIle organisatiekosten voor leiding, staf, outillage, gereedschape
eebruik enz. (zie ook definitie 7). 

Definitie 6 MA'rERIAALKOS 'rEN -ONDERHOUD 

Onder MATERIAAL-ONDl~HHOUD verstaan we de kosten van alle 
vcrbruikte materialen en verbruikte reservedelen tenbehoeve 
van hat in definitie 1 geformuleerde .onderhoud 

Het zijn de aanschaffineskosten van de materialen en reservedelen 
veretrekt uit eigen magazijn exclunief opnlngkosten of verstrokt 
via inkopen voor direlete bestemming voor het onderhoUden onderhouds
werk. 
Hiervan moet worden afgetrokken de retourwaarde van gcropareerde 
reBervedelen die weer in het mnsazijn worden opeeslagen. 
Voor rotourwaarde wordt aangcnomen de nanschaffineowaarda. 
Hot materiaal kan zijn verstrekt nan oieon perDoncel van het bedrijf, 
geleond personaol en aan buitenfirma's. 
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Ook de materialen die aan het produktie personae 1 t.b.v. het 
onderhoud zijn verstrekt worden meegerekend. 

De extra mnteriaalkosten die de buitenfirma aan het uitbestede 
onderhoud besteedt (buiten de aan hun door het bedrijf verstrekte 
materialen en reservedelen) wordt benaderd met een sohatting wanneer 
geen direkte gegevens hiervan besohikbaar zijn. 

Definitie 7 , ORGANISATIEKOSTEN van de TD 

Onder ORGANISATIEKOSTEN van de TD verstaan we de kosten voor 
die voorzieningen die de uitvoerenden die middel'en versohaf
fen of de uitvoerenden op een dusdanige wijze ondersteunen 
dat zij hun work met zomin mogelijk arbeidsuren en met de 
verlangde kwaliteit kunnen verriohten 

Het zijn de koaten voor de volgende voorzieningen: 
- leiding en toezicht 
- atafwerk t.b.v. werkvoorbereiding, planning, calculatie, 

documentatie, onderhoudasystematisering, onderzoek etc. 
- administratie t.b.v. budgetteringen rapportering 
- outillage, gereedsohappen en huisvesting 
- energievoorzieningen 

De zoeent\H.mde "overheadlcostenlt worden in onze studie niet meegerekend. 
De organisatiekosten van de TD kunnen nssr rato van de jaarIijkse 
bedragen voor onderhoud en niet-onderhoud aan deze twee oategorieUn 
aotiviteit~n worden toegerekend. . 

We zullen dan moeten ondersoheiden: 

~£!!~~~!£_r~ : Organisatiekoaten van de TD voor het' onderhoud 

~~f!~~!!£_I~ Organisatiekosten van de TD voor het niet-onderhoud 

,Dofinitie 8 ONDERHOUDSKOSTEN 

Onder ONDERHOUDSKOSTEN verataan we de som van de hiervoor 
eedsfinieerde loonkosten, materiaalkosten en organisatie
koaten de!. 5 + def. 6 + def. 7a 

In doze opsomming mankeert dUB de organisatiekosten van de 
"koppelbaaa" en de organisEj,tiekosten en winst van de buitenfirma.'s. 

Dcfinitie 2 : Ol~ET TD 

Onder de O:HZE'l' van de TD verataan we het toto.le jaarbedrag 
van de door de TD en door de onder haar superviaie werkende 
buitenfirma's gemaakte koaten voor de onder definitie 1, en 4 
verrichte werkzaamheden 
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Voor het onderhoud worden de borokeningen volgens def. 5, 6 en 
7a gevolgd; voor h~t niet-ondorhoud worden de in het bedrijf 
aanwezige kostenregiatraties aebruikt. Het gaat hier om globale 
indica ties. 

Definitie 10 ; VERVANGINGSWAARDE DuuaZAME PRODUKTIEMIDDELEN 

Onder de VERVANGINGSWAARDE DUURZAME PRODUICTIEMIDDELmr ver
staan we de actuele nieuwwaarde nan het einde van het jaar 
van een soortgelijke installatie die de in produktie zijnde 
installatie zou kunnen vervangen om dezelfde produktie
capaciteit met dezelfde kwaliteit voort te kunnen zetten 

Het gao.t om een "techniache lt vervangingswaarde welke t.b.v. het 
onderhoud moet worden bepaald om de aanvang en complexiteit 
van een verzameling van heteroeene objecten.kwantita~ief te kunnen 
aangeven. 
Financieel-economiache vervangingswaarden en SOmB rigoreuze her
waarderingen bij fUBies of financiele reorganisatie of t.b.v. 
verzekeringen kunnen dikwijl0 voor dit doel niet gebruikt worden. 
Men zou het beste kunnen uitgaan van de aanschaffingeprija en 
doze zou dan steede op een consequente wijze aangepaat moeten 
worden aan de waardedaling van de munteenheid d.m.v. prijsindices 
van het CBS voor de verschillende bouwelementen. 
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:Bijlage 

:Verminde~j.Jlg ,Jan de ARBBID..J:n het onq~rhoud .... 

technisch-econcmiscbe factoren 
(be perking van de onderhoudsomvang) 

1 Steeds betere aenpassing der installaties aan 
de processen door grotere materiaalkeuze 

• o.a. 10.000 verschillende staalsoorten 

2 Grotere veiligheidsmarges in de constructies 
door het goedkoper worden der materialen 

o.a. door produ-~tiviteitsverhoging 
in de IJzer- en Staalindustrie 

3 Betere procesbeheersing en installatle
beveiliging door de ontwikkeling van de 
meet- en re6eltechniek 

4 Steeds eenvoudiger uitwisselbaarbeid der 
kritieke delen 

5 Door a1 het bovenstaande minder wordende 
storingsgevoeligheid 

organisatorische tactoren 
(doelmatigheid van uitvoering) 

1 

2 

3 

4 

5 

:Batere bellutting van het duurcler wordende 
personeel door betere regeling van de werkstroo!!l 
o.a.: - periodieke onderhoudssystemen 

- werkvoorbereiding en planning 
- werkvoorraad rapportering 

Steeds betere gereedsohappen en werkmetht;)(len 
- arbeidsanalyse d •• 

Meer weggooien dan repareren door wijzigingen 
in de verhouding lonen en prijzen 

Steeds betere "feed-back" van gegevens uit het 
onderhoud naar ontwerper 

- technisohe documentatie 
- verbetering rapporteringssystemen 

Minder storingslieden 

.' 

}' 
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Vergelijkend onderzoek onderhoud weverijen. 

Enquete 

In verband met het afronden van bovengenoemd onderzoek 

zouden wij nog gaarne over de volgende gegevens van Uw 

bedrijf beschikken. Indien mogelijk zouden de cijfers 

betrekking dienen te hebben op 1968. Zijn deze niet meer 

te achterhalen, wilt U ze dan schatten aan de hand van 

de huidige gegevens. Wilt U dan aan de achterzijde van 

dit blad vermelden hoe U ze geschat hebt? 

1. De weverij draaide in 1968 grotendeels in 1/2/3* 

ploegendienst. 

2. Per ploeg ~tonden gemiddeld ••••• wevers. 

3. In de weverij staan ••••• getouwen. Hiervan waren in 

1968 

a) ••••• voor het grootste gedeelte van de tijd bezet 

b) ••••• meestal onbezet. 

4. Van de getouwen groep 3a (meestal bezet) was de ge

middelde leeftijd in 1968 ••••• jaar. 

5. Ten gevolge van onderhoud of wachten op onderhoud stonden 

de getouwen groep 3a in 1968 gezamenlijk ••••• uren stil 

(volgens getouwkaarten/schatting/ •••••••••• *). 

6. Per uur stilstand per getouw wordt de prijs van de ge

derfde produkten geschat op f ••... 

(= verkoopwaarde uurproduktie - kosten garenverbruik -

kosten energie). 

7. Bovenstaande gegevens betreffen bedrijf At B, C, D, E, 

F, G.* 

8. S.v.p. opsturen in bijgaande dienstenveloppe voor 

1 juni a.s. 

~ doorhalen wat niet van toepassing is. 

T E C H N I S C H E HOG ESC H 0 0 L E I N D H 0 V E N 

afdeling der bedrijfskunde i.o. groep organisatieleer 
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