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Naast het machinepark zijn de 

medewerkers het belangrijkste 

bezit van een organisatie. Donders 

RCM Consultancy heeft ruime 

ervaring met het opleiden van 

(technisch) medewerkers. Zowel 

klassikaal als “training on the job”. 

Vanaf januari 2019 is de 1-daagse 

training “Maintenance 

management voor technici" 

beschikbaar. Een training voor 

onderhoudstechnici en (technisch) 

operators die uitvoerend 

betrokken zijn bij het dagelijks 

onderhoud van het machinepark. 

Daarnaast trainen we medewerkers 

in het uitvoeren en implementeren 

van TPM, SMED en autonoom 

onderhoud. Onze trainingen zijn 

succesvol door de combinatie van 

theorie en de directe toepassing in 

de praktijk.

 

Kijk hier voor onze trainingsdata.
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Maintenance management is 

voornamelijk materie voor asset 

managers en werkvoorbereiders. 

Na de plaatsing en opstart van 

machines volgt na verloop van 

tijd het eerste onderhoud. Dit lijkt 

op het eerste gezicht logisch, 

maar op basis waarvan zijn deze 

onderhoudsplannen opgesteld? 

En welke inspecties dienen 

uitgevoerd te worden? Vaak mist 

bij uitvoerend technici en 

operators het inzicht in de oor- 

sprong van onderhoudsplannen.

 

De training ‘Maintenance 

management voor technici’:

Uit ervaring blijkt dat maintenance 

management voornamelijk materie is 

voor asset managers en 

werkvoorbereiders. Machines 

worden geplaatst, opgestart en na 

verloop van tijd zal het eerste 

onderhoud uitgevoerd gaan 

worden. Dit lijkt op het eerste gezicht 

een logische conclusie. Maar op 

welke basis worden deze 

onderhoudsplannen opgesteld? 

Welke inspecties dienen er te worden 

gedaan? Uw uitvoerend technici 

hebben vaak geen inzicht in de 

oorsprong van deze 

onderhoudsplannen. Met de training 

“Maintenance management voor 

technici" brengen we daar 

verandering in.

 

 

Door de integratie met 

autonoom onderhoud is deze 

training uitermate geschikt 

voor onderhoudsmonteurs en 

gedreven operators die zich 

met eerstelijns onderhoud 

bezighouden. 

SCHRIJF JE 

HIER IN.

biedt inzicht in de wijze waarop 

onderhoudsplannen tot stand 

komen.

gaat in op de diverse 

methodieken van 

maintenance management, 

zónder diepgaande analyses.

zorgt voor meer betrokkenheid 

bij technici waardoor ze een 

waardevolle bijdrage leveren 

aan het verder optimaliseren 

van het onderhoud.

Kijk hier voor onze trainingsdata.
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