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Bij Heemhorst één  
aanspreekpunt voor onderhoud

Afb. 2 Heemhorst zet vol in op service en 

onderhoud
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Preventief onderhoud
Om niet langer ‘brandjes te blussen’ en on-
zeker te zijn over de beschikbaarheid van 
een installatie, kan men kiezen voor plan-
baar, preventief onderhoud. Zeker zal dan 
aan het begin achterstallig onderhoud moe-
ten worden ingehaald. Maar als men een-
maal door de zure appel heen is, kan men 
profiteren van een storingsvrije procesin-
stallatie. Het wordt dan ook duidelijk wan-
neer het écht nodig is om investeringen in 
het machinepark te doen.

Rapportage
“Wij doen ons werk goed wanneer de klant, 
als het ware van achter zijn bureau, op basis 
van onze rapportage kan beoordelen welke 
maatregelen nodig zijn om het vereiste be-
trouwbaarheidsniveau van een installatie te 
waarborgen. Dát is aan de klant. Aan ons de 
taak om dit inzichtelijk te maken”. 

Sinds februari 2021 hee� Heemhorst 
International BV één aanspreekpunt 
voor alle zaken op het gebied van main-
tenance: Christiaan Lameris. Met de 
aanstelling van de nieuwe onderhouds-
coördinator zet Heemhorst vol in op ser-
vice en onderhoud en wordt tegelijk een 
professionaliseringsslag gemaakt.

Christiaan Lameris heeft voor zijn indienst-
treding bij Heemhorst International BV ja-
renlang gewerkt bij een mengvoederfabri-
kant: “De kennis en ervaring die ik daar 
heb opgedaan, wil ik als de nieuwe onder-

Specialist in stortgoed-handling
Heemhorst International BV is gespecia-
liseerd in de ontwikkeling, productie en 
montage van machines en installaties voor 
de handling, het transport en de op- en 
overslag van stortgoederen. Daarnaast ver-
zorgt Heemhorst het projectmanagement 
voor de realisatie van complete proceslij-
nen; van engineering tot ingebruikname. 
Voor alles op het gebied van monstername 
en kwaliteitsbewaking voert Heemhorst de 
handelsnaam WEMO-techniek.
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houdscoördinator bij Heemhorst graag in-
zetten. Vanuit mijn achtergrond ben ik in 
staat om met de klant mee te denken, een 
probleem te begrijpen en een passende op-
lossing voor te stellen.”

Betrouwbaarheidsniveau
In de praktijk betekent dit dat Christiaan La-
meris in overleg met een klant bepaalt welk 
betrouwbaarheidsniveau een productiepro-
ces vereist. “De volgende stap is het vinden 
van een bijpassend onderhoudsniveau. Het 
gaat er om de juiste balans te vinden tussen 
de kosten van onderhoud en de zekerheid 
van productie. Andere factoren die daarbij 
een rol spelen, zijn duurzaamheid, milieu 
en veiligheid.”

Vormen van onderhoud
Heemhorst legt zich steeds meer toe op 
de ontwikkeling van onderhoudsplannen 
die passen bij de vereiste betrouwbaar-
heid. “De uitdaging is om een optima-
le betrouwbaarheid en beschikbaarheid 
te realiseren tegen planbare kosten. Dat 
vraagt om een risico-afweging. De kos-
ten van een productiestilstand dienen te 
worden afgezet tegen die van een onder-
houdsplan.”
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