
Minder kleine verstoringen in de fabriek, schonere werkplekken, betere werksfeer, 

meer verantwoordelijkheid op de werkvloer met als resultaat een hogere OEE!

Autonoom onderhoud is de eerste pijler van TPM en draagt bij aan de verbetering van 
productie, verhoging van de veiligheid en optimale levensduur van machines.

Door goede afstemming tussen Technische Dienst, Operators en Management kan 
stapsgewijs verbetering worden doorgevoerd. Met verschillende tools kan rust en 
duidelijkheid worden gebracht in uw organisatie zodat er meer eigenaarschap en 
continue verbetering is.

Maak kennis met Autonoom Onderhoud en overtuig uw organisatie met het door 
Pontifexx ontwikkelde spel “Dynamiek in de fabriek”. Hiermee kunt u ervaren wat het 
betekent om autonoom onderhoud uit te voeren aan een machine en welke voordelen 
dat oplevert.

Dynamiek in de fabriek met Pontifexx!
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TOTALE SCHOONMAAK EN INSPECTIE

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

• Introductie Autonoom Onderhoud

• Ervaren wat Autonoom Onderhoud kan     

betekenen in de organisatie

• Creëren van een keuzemoment voor 

autonoom onderhoud

AGENDA 

13:00 - 13:30 Introductie autonoom onderhoud 

13:30 - 15:30 Workshop ‘Dynamiek in de fabriek’  

15:30 - 16:30 Scan en plan van aanpak
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In het spel “Dynamiek in de fabriek” gaat u met een groep operators, monteurs en 
leidinggevende met stoommachines aan de slag om maximale productie te draaien. De 
taken, rollen en verantwoordelijkheden die horen bij autonoom onderhoud komen allen 
aan bod. Er wordt inzicht geboden in het feit dat ieder zijn eigen kennis en informatie 
heeft en dat alleen met goede samenwerking en communicatie het optimale resultaat 
behaald kan worden. 
 
De stoommachines spreken enorm tot de verbeelding waardoor 
direct de effecten van eigenaarschap en samenwerking 
zichtbaar worden. In het spel zitten duidelijke leermomenten die 
herkenbaar zijn in de praktijk. Aansluitend wordt gezamenlijk 
teruggeblikt om te bepalen welke specifieke onderwerpen van 
autonoom onderhoud goed werken in uw organisatie. 
 
Na deze dag heeft u inzicht waar uw organisatie staat met betrekking tot autonoom 
onderhoud. Op basis van de waarnemingen van de dag kan additioneel een plan van 
aanpak opgeleverd worden voor de implementatie van autonoom onderhoud in uw 
organisatie. U heeft tevens een leuke en leerzame middag gehad die het team dichter 
bij elkaar brengt. 

Verschuiving type onderhoud door autonoom onderhoud

Operators reageren op afwijkingen en 
voeren eerstelijns onderhoud uit.
Er is meer tijd voor de TD om preventief 
onderhoud uit te voeren en na te 
denken over het voorkomen van 
storingen.

TD leeft minder in de waan van de dag 
en kunnen gepland en proactief werken. 
Er is tijd en ruimte voor opleiding en 
ondersteuning operators.

Leverancier uit de buurt wordt minder 
ingezet voor capaciteit en meer voor 
specialistische werkzaamheden.

Fabrikanten voeren het periodieke 
specifieke onderhoud uit en 
er kan gestuurd worden op de 
garantiebepalingen en/of service 
contracten.

Traditioneel Onderhoud Autonoom Onderhoud 1e  LIJNS

1e  LIJNS 2e  LIJNS 3e  LIJNS 4e  LIJNS

2e LIJNS

3e LIJNS

4e LIJNS

1e  LIJNS 2e  LIJNS 3e  LIJNS 4e  LIJNS

15%

25%

35%

45%


