
In 8 stappen naar succesvol Autonoom Onderhoud
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AUTONOME INSPECTIE

INSPECTIES OPSTELLEN & INSTELLEN
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OPSTELLEN BASISCONDITIES

VERHELPEN AFWIJKINGEN BASISCONDITIES
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TOTALE SCHOONMAAK EN INSPECTIE

Autonoom onderhoud
Gezamenlijk doel = Geen ongelukken + Geen defecten + Geen stilstanden

OPLEIDEN EN INSPIREREN

HERSTELLEN 
BASISCONDITIES

VASTHOUDEN

VERBETEREN

PONTIFEXX TOOLS

Werkvloersessie

Continue verbeter 
idee labels

AO overleg

EenPuntsLessen

SISA lijsten  =

Verbeterbord

Schoonmaken
Inspectieren
Smeren
Inspecteren

OPERATOR MONTEUR

 Ik weet hoe de lijn werkt en hoe het kan falen
 Ik identificeer en corrigeer defecten vroegtijdig
 Ik ben bewust van de relatie productkwaliteit 

 en staat van de productielijn
 Ik zie verbeteringen en werk samen 

 om deze te realiseren

 Ik volg 2e lijn storingen op
 Oorzaakbepaling voer ik uit 

 met de operator
 Ik voer gepland onderhoud uit
 Ik deel mijn kennis over onderhoud 

 en equipment aan operator 

VERLIES DOOR STORING
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Herstellen 
basiscondities

Vasthouden

Verbeteren

Pontifexx heeft ruime ervaring in het opzetten van Autonoom Onderhoud binnen productieorganisaties.
Het implementeren van Autonoom Onderhoud gebeurd in 8 stappen. Het is mogelijk om kennis te maken middels een workshop.
Hieronder worden eerst de 8 stappen beschreven en vervolgens de workshop.

Stap 0. Opleiden en Inspireren
De eerste stap bij het implementeren van Autonoom Onderhoud is om de machines te begrijpen. Denk hierbij aan de functies, 
veiligheidsaspecten en het identificeren van alle machineonderdelen. Operators moeten worden opgeleid voordat ze in een autonoom team 
met de machines kunnen gaan werken. Wanneer men weet wat de machine doet kan men hierna ook op afwijkingen of mankementen gaan 
letten, om zo vroegtijdig in te grijpen wanneer nodig.  

Met de juiste inspiratie en motivatie gaat het leren vele malen sneller, uiteraard wordt de theorie van onderhoud bijgebracht maar het is zeker zo 
belangrijk om de eerste resultaten zichtbaar te maken en het geloof erin te brengen dat het team met de juiste zaken bezig is.

Wij hebben bewust gekozen om dit op te nemen in stap 0. Deze stap zal gedurende het hele traject naar voren komen. Je raakt nooit 
uitgeleerd en mensen moeten geïnspireerd blijven.

Stap 1. Totale schoonmaak en inspectie
Werken in een schone omgeving is fijn maar ook erg belangrijk voor de veiligheid en het vroegtijdig kunnen constateren van afwijkingen. In een 
werkvloersessie (van 1 à 2 dagen) zal de totale schoonmaak in gemixte teams plaatsvinden, in de teams worden verschillende disciplines gemixt 
voor maximaal creatie van eigenaarschap, kennisoverdracht en verbetering. Na de schoonmaak worden afwijkingen opgenomen en gelabeld. 
In het labelregister worden deze bijgehouden en direct gerubriceerd op oplostijd/effect/uitvoering zodat dit de afhandeling versnelt. Wat direct 
opgelost kan worden wordt uiteraard direct aangepakt. Na de werkvloersessie ziet de productielijn er beter uit en is de eerste stap gezet om 
nieuwe verstoringen snel te constateren. Uiteraard is de werkvloersessie pas het begin; de uitdaging zit hem in het standhouden en verbeteren.

Stap 2. Verhelpen afwijkingen op standaard
De afwijkingen die eenvoudig op te lossen zijn, zijn vaak direct te verhelpen. De afwijkingen waarvoor meer inspanning benodigd is in vorm 
van externe inzet, budget of een stilstand worden bijgehouden in het labelregister. Wanneer een onderhoudsbeheersysteem beschikbaar is 
kunnen de labels daarin geregistreerd worden. Middels de periodiek ingestelde overleggen wordt de voortgang bijgehouden en worden taken 
uitgedeeld aan de deelnemers (operators en monteurs). Middels het continue verbeteren wordt de standaard verhoogt en zullen storingen 
afnemen, het AM overleg zorgt voor borging in de organisatie. Pontifexx zal in de beginfase participeren om te
ondersteunen in het leiden van de sessie en het oppakken van de actiepunten. Waar showstoppers zijn worden
deze weggenomen door escalatie.



Stap 3. Opstellen standaard
De kennis die er is of wordt opgedaan en nodig is voor goed eigenaarschap dient te worden vastgelegd in Eenpuntslessen. Deze kaarten 
beschrijven de werking van de machine of een handeling aan de machine. De standaard Eenpuntslessen borgen dat de machines en 
handelingen gaan zoals deze moeten gaan. Immers 80% van de storingen komt van menselijk falen. Pontifexx helpt met de template en het 
kiezen van de juiste onderwerpen.

Stap 4. Inspecties opstellen en instellen
Om de installatie op conditie te houden dienen werkzaamheden periodiek uitgevoerd te worden. Veel werkzaamheden kunnen door de 
operators zelf gedaan worden. Dit vatten wij samen in zogenaamde SISA-lijsten (Schoonmaken, Inspecteren, Smeren en Afstellen). Per machine 
of gebied worden deze lijsten opgesteld. Pontifexx helpt mee met het vastleggen ervan en zorgt ervoor dat deze daadwerkelijk worden 
opgeleverd en goedgekeurd. De afwijkingen op de SISA-lijsten worden vervolgens meegenomen in het AM overleg zodat er actie komt waar 
nodig. Als extra wordt gekeken naar de autonome werkzaamheden van de monteurs. Het kan namelijk zijn dat de monteurs taken uitvoeren die 
ook door de operators uitgevoerd kunnen worden. 

Stap 5. Autonome inspecties
In deze stap zijn de SISA-lijsten zijn opgesteld en worden periodiek uitgevoerd. In deze fase is het belangrijk om te kijken naar de menselijke 
vaardigheden rondom de inspecties. Zijn ze in staat dit goed uit te voeren, worden storingen daadwerkelijk vroegtijdig gemeld en waar is nog 
behoefte aan training? Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid werk en het eventueel samenvoegen of uitbesteden van inspecties.

Stap 6. Standaardiseren
De werkplekken zijn schoon en het worden periodiek geïnspecteerd, de volgende stap voor verbetering is om alles wat geleerd is te 
standaardiseren en zichtbaar te maken. Dit kunnen lijnen zijn waar men de afvalbakken of gereedschap plaatst, dit kunnen aanwijzingen zijn 
voor een minimale en maximale waarde op de machine of aanwijzingen om snel om te stellen. Met de ervaring van Pontifexx kunnen we helpen 
deze stap snel te doorlopen. We weten immers  wat werkt, hoe dit moet worden weergegeven en waar dit aangeschaft kan worden. Hiervoor 
wordt vaak gebruik gemaakt van de 5S-methode (Sorteren, Schikken, Schoonmaken, Standaardiseren en Standhouden).

Stap 7. Autonoom Management
Bij deze stap is het niveau van Autonoom Onderhoud en eigenaarschap bereikt. Mensen zijn getraind en als zij iets niet weten, weten zij de 
persoon te vinden die het wel weet. Men is niet bang om een verbetering aan te geven, omdat men ziet dat ze vaak ook worden doorgevoerd. 
Open acties worden structureel opgevolgd, de OEE neemt toe en men is betrokken en trots op het team dat er staat.

Tools voor Autonoom Onderhoud
Het leveren van de juiste tools is gemakkelijk maar het coachen en trainen van de operators is de echte uitdaging. De onderstaande tools 
zullen worden ingezet om de manier van denken te verschuiven en het teamverband te versterken.

Werkvloersessie: De sessie die gehouden wordt om de 
juiste eerste stap te zetten en te trainen op Autonoom 
Onderhoud.

Continue Verbeter Idee Labels: De labels die worden 
gebruikt om afwijkingen of verbeterpunten te melden.

AO overleg: Borging van de structuur en activiteiten 
wordt gedaan door het periodieke overleg waar minimaal 
de TD en operators aanwezig zijn.

EenPuntsLessen: Beschrijving van een handeling of 
werking van de machine om het niveau van de operators 
te borgen.

SISA lijsten: Aftekenlijsten om een goede schoonmaak, 
inspectie, smering en/of afstelling te borgen.

Verbeterbord: Het centrale bord waar alle activiteiten 
en voortgang wordt bijgehouden, deze moet centraal 
geplaatst worden. Belangrijk is dat het bord van de 
operators en TD is, niet van het management!

Audits: Middels audits borg je de gezette standaard en 
wordt uitgedaagd om het iedere dag beter te doen!



Start met een Autonoom Onderhoud Spel om kennis te maken!
Autonoom onderhoud is een omslag in de omgeving, dan wil je zeker weten dat het gaat brengen wat je ervan verwacht. Wij hebben een 
kennismakingsaanbod in vorm van een workshop. In de workshop ‘Dynamiek in de fabriek’ gaan wij met jullie organisatie een spel spelen 
waarin alle facetten van autonoom onderhoud interactief naar voren komen. In het spel gaat men uiteen in groepen met in elke groep een 
rolverdeling; manager, operator en TD. Het doel is om een stoommachine optimaal te laten draaien! Leuk maar vooral erg leerzaam.

Meer weten?    Klik hier

 TIP: Verantwoordelijkheden in functieomschrijving
 Omdat de rol van de operator uitdagender wordt is het verstandig dit op te nemen in de functiebeschrijving. Waar eerst gezocht werd
 naar iemand die de machine bediende wordt er nu naar iemand gevraagd die ook meedenkt in verbeteringen, dit is een andere vereiste 
 waar aan de voorkant rekening mee gehouden dient te worden in de werving en selectie.
 

Liever digitaal?
Bij veel organisaties waar wij komen ziet met op tegen het opstellen van instructies, vastleggen van kennis, aflopen van SISA lijsten en 
doorlopen van audits. Wanneer dit niet consistent wordt uitgevoerd gaat de kwaliteit naar beneden. Het is mogelijk om gebruik te maken van 
een Autonoom Onderhoud App waarin alles digitaal wordt georganiseerd. Dus iedere medewerker of lijn heeft zijn eigen login en maakt de 
EPL’s en SISA lijsten online, op basis van de uitvoerdatum komen er acties uit om af te vinken. Het is een App gemaakt voor de Operator! 
Handig, snel en intuïtief. Benieuwd? Wij komen deze graag demonstreren.

De App omvat:

 Terugkerende taken (Autonoom Onderhoud)
 Met werkinstructies (EPL’s, SOP’s)
 Checklijsten (bijv opstart lijn)
 Audits (bijv 5S, kwaliteit, veiligheid)
 Actiemodule voor verbeteringen
 Met communicatieplatform (chat)
 Rapportages op alle functies

Voordelen van de App:

Rieteweg 17   |   8041 AJ Zwolle   |   038 337 96 05   |   www.pontifexx.nl

http://www.pontifexx.nl/wp-content/uploads/2019/01/Workshop-Dynamiek-in-de-Fabriek.pdf

