
 

  

 
 

  

 

                                                                                                                      

Maintenance webinar 
powered by NVDO en Traduco a Mainnovation Company 

 
18 maart, 12.55-14.00 uur 
Haal maximaal rendement uit je preventief onderhoudsplan 
 

Veel bedrijven zijn hard geraakt door de Coronacrisis en sturen nu op kosten. Wat is het juiste 
onderhoudsplan dat daar bij hoort? We willen enerzijds correctief onderhoud en de gevolgkosten hiervan zo 
laag mogelijk houden, anderzijds willen we voorkomen dat we te veel preventief onderhoud blijven doen en 
onnodig veel tijd en geld moeten investeren.   

 
Het opstellen en continu optimaliseren van een goed preventief onderhoudsplan is de oplossing. Hiervoor 
kunnen we technieken toepassen zoals RCM (Reliability Centered Maintenance) en FMECA (Failure Mode, 
Effects and Criticality Analysis). Met tools als Excel kunnen we deze FMECA of RCM-oefeningen 
ondersteunen, maar hoe gaan we hiermee bibliotheken aanmaken of studies uit het verleden verwerken? 
Hoe gaan we ervaringen van collega’s meenemen? Hoe gaan we de inhoud en frequentie van taken 
optimaliseren en het effect op de totaalkosten doorrekenen? 

 
AMprover®4.0 is het krachtige risicoanalyse softwarepakket dat risico’s in uw bedrijfsprocessen in kaart 
brengt en helpt te beheersen. Het ondersteunt het opmaken, maar ook het optimaliseren van de 
onderhoudsplannen. Bij detail analyses zien we vaak dat we 30 procent van een bestaand onderhoudsplan 
kunnen schrappen. Ook ontbreken cruciale preventieve taken en hiervoor moeten we 15 à 20 procent 
nieuwe taken toevoegen. 
 

Wil je weten hoe AMprover op een verantwoorde manier een boost kan geven aan jullie preventief 
onderhoudsplan, schrijf je dan in voor dit webinar. 

 
Tijdens dit webinar willen we antwoord geven op de volgende vragen: 

• Wat is het stappenplan van een Reliability Engineer? 
• Welke methoden zijn er om een onderhoudsplan op te stellen? 

• Een onderhoudsplan maken is teamwork. Hoe doen we dit? 
• Case study van kostenreductie m.b.v. AMprover 
• Voor wie is deze rol geschikt en voor wie niet? 
• Wat is de relatie tussen AMprover en een EAM (Enterprise Asset Management) systeem? 

 
 

Spreker: Nico Groen 
Nico Groen behaalde in 1992 zijn Master Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit 

Delft. In 2002 startte hij zijn eigen onderneming: Traduco. Traduco was één van de eerste adviesbureau 
dat inzette op asset management. Nico begeleidt diverse projecten en trainingprogramma’s op het gebied 
van asset management. Voor de NVDO Maintenance Academy verzorgt hij de Leergang Asset Management.  
 
In februari 2020 is Traduco onderdeel geworden van Mainnovation. Traduco is sindsdien ‘a Mainnovation 

company’. Traduco’s AMprover® past goed in de Mainnovation portefeuille. 
 
 
Dit bijzondere webinar wordt in gezamenlijkheid georganiseerd: uw gegevens worden gedeeld 

 

  

Aanmelden kan hier! 

https://www.nvdo.nl/kalender/18-maart-maintenance-webinar-haal-maximaal-rendement-uit-je-preventief-onderhoudsplan-626/

