
Wat is de ROI van een onderhoudsbeheerssysteem (OBS)?

Meten is de eerste stap dat leidt tot controle, uiteindelijk kan er verbeterd worden.
Wanneer je iets niet kunt meten, kun je het niet goed begrijpen.
Wanneer je het niet kunt begrijpen, kun je het niet controleren.
Wanneer je het niet kunt controleren, kun je het niet verbeteren…

A.T. Kearney, in samenwerking met Industry Week magazine publiceerden
een klanttevredenheidsonderzoek onder 558 organisaties welke gebruik maakten
van een OBS/CMMS systeem. Deze bedrijven rapporteerden de volgende voordelen:

 20.1% reductie in equipment stilstand
 19.4% besparing op materiaalkosten
	 17.8% reductie in spare parts
 28.3% verhoging in productiviteit van de onderhoudsorganisatie
	 Gemiddelde terugverdientijd van 9 maanden

Wat levert een CMMS/OBS op in uw organisatie?

Stilstand
Met het preventieve onderhoudsprogramma wordt erop 
toegezien dat alle geplande werkzaamheden uitgevoerd 
worden. Meldingen van mogelijke storingen door operators in 
een workflow geborgd zodat deze daadwerkelijk uitgevoerd 
worden. Middels storingsanalyses kan onderbouwd bepaald 
worden of er meer of minder onderhoud nodig is.

Materiaalkosten
Met werkorderbeheer en prioriteitstelling kan er vroegtijdig 
onderhoud gepland worden in overleg met productie.
Met een duidelijke jaarplanning kan in overleg met productie 
stilstand worden aangevraagd.

Spare parts
Door een koppeling tussen de assets en de spare parts is 
er in één oogopslag te zien welke spares er zijn en of ze op 
vooraad zijn. Middels de koppeling tussen het preventieve 
plan en de spare parts kunnen de artikelen aangeschaft 
worden op het juiste moment. Door inzicht te hebben in de 
hoeveelheid en de soorten spare parts ten opzichte van de 
behoefte kan de voorraad worden geoptimaliseerd.

Productiviteit
Een OBS bevat een preventief plan en de storingsmeldingen.
Er is altijd zicht op de werkvoorraad en verdeling. Een OBS 
borgt de omschrijving en eventueel de werkinstructie van de 
preventieve plannen. Een OBS bevat een planningsmodule 
om regulier werk, stops, leveranciers etc. automatisch te 
plannen.

Document Management
Een onderhoudsbeheersysteem kan alle relevante 
documentatie opslaan bij de betreffende asset. Een audit van 
een certificering of wetgevende instantie heeft overzichtelijk 
toegang tot alle relevante gegevens. Het beheer van 
leverancierscontracten en garantievoorwaarden kan worden 
geborgt in het OBS.

Rekenvoorbeelden
Maak een inschatting van de stilstanden die voorkomen
hadden kunnen worden met preventief onderhoud
Maak een inschatting van stilstanden die voorkomen
kunnen worden bij vroegtijdige melding en opvolging
Er is een onderbouwde methode om vervolgstoringen te voorkomen. In 
hoeveel gevallen is eenzelfde storing voorkomen?

Door stilstand en ongepland onderhoud kan een batch niet afgerond 
worden. Wat zijn de kosten van gederfde inkomsten?
Schat in wat de levensduurverlenging kan zijn van de assets bij 
goed onderhoud. Vergelijk de jaarlijkse onderhoudskosten met de 
aanschafkosten/gebruiksjaren.

Maak een inschatting van de gemiddelde zoektijd naar de spareparts, type 
en leveranciersgegevens. (Let op. Dit is incl. stilstandtijd) Hoeveel euro 
aan spare parts zijn er nu in het magazijn aanwezig omdat deze ooit van 
pas komen? Wat zijn de kosten van spoed leveringen voor onderhoud? 
Met inzicht kan de voorraad positie gewaardeerd en verbeterd worden. 
Kostenbesparing is uit te drukken in ruimte, rente en risico. Besparing 
minimaal 10%

Een goede werkverdeling voorkomt pieken en dalen in de organisatie. Wat is 
de besparing op overuren en externe inhuur door goede werkverdeling? Wat 
is de tijd welke besteed wordt aan extra uitleg en zoeken naar informatie?
In hoeveel gevallen zou een goede omschrijving een storing na onderhoud 
voorkomen? Hoeveel tijd wordt er nu besteed aan het (opnieuw) maken 
van Excel overzichten, emails, onderlinge telefoongesprekken en 
werkoverleggen om te plannen?

80% van de medewerkers besteed circa een half uur per dag aan het 
verzamelen van informatie. Een OBS bevat alle relevante asset data, hoeveel 
uren kunt u besparen? Wat kost y de voorbereiding, assistentie en opvolging 
van de verschillende audits?

Wat zijn de kosten cab ‘slapende’ onnodige contracten?
Wat kunt u besparen met het gebruik maken van de garantievoorwaarden?

28.3%
increase in maintenance productivity

20.1%
reduction in equipment downtime

19.4%
savings in lower material costs

17.8%
reduction in maintenance, repairs,
operation (MRO) inventory
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De balans

Software kosten
Aanschaf hardware
Implementatie kosten
Gebruikers trainingen
Support en upgrade kosten
Licentiekosten

Kosten Waarde

Reductie stilstand
Besparing materiaalkosten
Optimalisatie spare parts
Verhoging productiviteit
...

Doet u te veel of te weinig onderhoud?


