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7 mei, 12.55-14.00 uur 
 
Supervisor op de shopfloor 
Hoe krijgen we de supervisor terug 
op de shopfloor? En wat verwachten 
we dan van deze persoon? 

 

 

 
Tijdens het webinar willen we een antwoord geven op de volgende vragen: 

 Wat is het profiel van een goede supervisor in onderhoud? 
 Een supervisor is geen controleur maar een coach. Hoe bereiken we dit? 
 Kan de supervisor zijn functie combineren met die van werkvoorbereider, 

planner 
  of reliability engineer? 
 Hoe kan de supervisor werken aan kennisoverdracht binnen zijn/haar team? 
 Hoe ziet een skill management aanpak eruit en wat is de rol van de supervisor 
  hierin? 

 
 
12 mei, 12.55-14.00 uur 
 
Spare Parts Management  
Het optimale aantal spare parts 
bepalen. Hoe doen we dit voor 
onderdelen met een (zeer) lage 
omloopsnelheid? 

 
Tijdens het webinar willen we een antwoord geven op de volgende vragen: 

 Wat zijn kritische spare parts? 
 Wat zijn de minimale criteria om spare parts te segmenteren? 
 Hoe kunnen we de voorraad parameters bepalen van onderdelen met een laag  
  verbruik? 
 Wat is het effect van een veiligheidsfactor op de voorraadhoogte? 
 Is een leverbetrouwbaarheid van het magazijn van 100 procent betaalbaar en  
  nodig? 
 Wat doen we als we te veel onderdelen op voorraad hebben? 

 
 
14 mei, 12.55-14.00 uur 
 
De VDMXL-Process Map 
De link tussen de processen, de 
organisatie, de IT-tool(s), de KPI’s 
en de content 

 
Tijdens het webinar willen we een antwoord geven op de volgende vragen: 

     Hoe ziet een best practice VDMXL-Process Map eruit? 
     Moeten we nu de AS-IS of de TO-BE-situatie beschrijven? 
     Kunnen we één Process Map gebruiken voor afdelingen of vestigingen met een  
 verschillende volwassenheid? 
     Hoe leggen we de verantwoordelijkheden eenduidig vast, ook al hebben de  
 verschillende afdelingen of plants totaal verschillende functies? 
     Hoe kunnen we Process Maps gebruiken bij een ISO-certificatie? 

 
 
19 mei, 12.55-14.00 uur 
 
De zin en onzin van benchmarks 
binnen Maintenance en Asset 
Management 

 
Tijdens het webinar willen we een antwoord geven op de volgende vragen: 

 Wat kunnen we wel en wat niet leren van een benchmark van Maintenance en  
 Asset Management KPI’s? 
 Waarom vergelijken we kosten verhoudingen en niet steeds de pure  
 onderhoudskosten? 
 Hoe kan ik verbanden leggen tussen cijfers? 
 Wat is een rolmodel en waarvoor kunnen we dit gebruiken? 
 Mijn bedrijf heeft zich laten benchmarken en er is een groot verbeterpotentieel.  
 Hoe kunnen we dit omzetten in acties? 
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26 mei, 12.55-14.00 uur 
 
ISO 55000  
Hoe het VDMXL-model als praktisch 
Asset Management Systeem 
toepassen? 

 
Tijdens het webinar willen we een antwoord geven op de volgende vragen: 

 Wat is de basis en achtergrond van ISO 55000? 
 Waarom is deze norm belangrijk voor iedereen die actief bezig is met 

Onderhoud en Asset  
 Management? 
 Wat is een Asset Management Systeem en hoe past het VDMXL-model hierin? 
 Wat zijn ervaringen van bedrijven die zich lieten certificeren? 
 Is certificatie een must of kan ik ook gewoon de norm toepassen? 
 Heeft certificatie voordelen? Zo ja, welke? 

  
  
28 mei, 10-11.00 uur 
 
Predictive Maintenance 4.0 
Wat houdt ons tegen? 

 
Tijdens het webinar behandelen we de volgende agenda; 

 Wat is PdM 4.0 en wat zijn de verschillen met de klassieke predictive 
maintenance technieken? 

 Wat zijn de conclusies van de PdM 4.0 markstudie van PwC & Mainnovation? 
 Wat zijn de trends in de landen België, Nederland en Duitsland rond PdM 4.0? 
 Wat kunnen we leren van de front runners? 
 Waarmee moeten we rekening houden als we met PdM 4.0 willen starten? 
 Wat is een roadmap om een PdM 4.0 project op te starten?  

 
 

 

  


