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Wilt u weten wat er komt kijken bij het 

implementeren van onderhoud met Reliability 

Centered Maintenance, kortweg RCM? Bent u 

benieuwd hoe snel uw organisatie daarvoor kan 

zijn ingericht? Kunt u dat binnen de afdeling of is 

ruimere betrokkenheid een noodzaak? De 

tweedaagse cursus Implementatie RCM geeft 

antwoord op deze vragen. Tijdens de cursus 

wordt u uitgedaagd om kritisch te zijn op uw 

eigen aansturing van verbeteractiviteiten, het 

faciliteren van workshops of het bundelen van 

meningen en ervaringen tot gedragen besluiten. 

Na de cursus kunt u gefundeerd een keuze maken 

hoe u het proces van uw onderhoudsoptimalisatie 

verder kunt afstemmen op uw 

managementdoelstellingen. 

Inrichten en optimaliseren met FMECA en 

RCM 

Veel organisaties zijn al jaren actief op het gebied 

van onderhoudsmanagement en hebben een 

onderhoudsbeheersysteem ingericht op basis van 

een doordacht onderhoudsconcept, al dan niet 

afgestemd op acceptabele risico’s voor alle 

bedrijfswaarden. Bent u daar ook aan toe? Heeft u de 

data al op orde en weet u welke keuzes u kunt maken 

op basis van risico? Zijn de 

managementdoelstellingen al helder? Of wilt u juist 

de medewerkers nog zo ver krijgen dat ze het ook 

gaan doen? Het faciliteren en presenteren van de 

noodzaak zal bijdragen aan de inrichting en 

optimalisering met FMECA- en RCM-principes. 

Inhoud cursus 

In de cursus verdiepen we ons in het onderwerp RCM 

en gaan we vooral in op de implementatie-

mogelijkheden binnen uw organisatie. We bespreken 

waarmee u rekening moet houden en hoe de 

onderdelen en de te zetten stappen een belangrijk 

onderdeel kunnen zijn in het totale 

onderhoudsproces.  

 Leerdoel 

 Deze cursus is het vervolg op de cursussen ‘Introductie 

RCM’ en ‘Verdieping RCM’ 

 U leert wat er nodig is om RCM in uw organisatie door te 

voeren. De rol van RCM-facilitator wordt uitgebreid 

behandeld. Een rol die verder gaat dan alleen het 

faciliteren van de werkgroep. Er wordt ruim aandacht 

besteed aan het creëren van draagvlak en urgentiebesef 

bij het management (directie) en bij de rest van de 

organisatie  

 

 Voor wie? 

 Deze cursus is voor beleidsmakers, 

onderhoudsmanagers, maintenance engineers, hoofden 

TD, projectleiders die onderhoud gaan optimaliseren en 

andere geïnteresseerden 

 

 Wat komt er aan de orde? 

 Systeemselectie en niveau van analyse (systeem versus 

component versus onderdeel) 

 Belang en beschrijven van de bedrijfscontext 

 Rol van de facilitator 

 Werkvormen en presentatievormen 

 Realiseren van risicobewust denken organisatiebreed 

 De do’s en don’ts bij de implementatie 

 

 Onze trainers 

 Onze trainers zijn mensen uit de praktijk. Zij geven ook 

trainingen bij Stichting Wateropleidingen, NEN en de 

Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud - 

NVDO 

 

 Data 

 Kijk op www.nl.pragmaworld.net of neem contact op via 

073-6480563. De cursus kan ook in company worden 

gegeven 
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Naast trucs en voorbeeldsheets, maakt u kennis met 

beproefde argumenten waarmee u betrokkenen kunt 

overtuigen van de noodzaak van RCM. Dat doen we 

aan de hand van het ‘waarom’ en het ‘hoe’ van RCM, 

en daarna pas het ‘wat’ van RCM. 

Vorm 

De cursus bestaat uit twee dagen. De onderwerpen 

worden per blok behandeld. De theoretische 

onderwerpen worden vertaald naar de praktijk van de 

deelnemers. Onze docenten hebben allemaal hun 

sporen verdiend op het gebied van risicomanagement 

en implementatie van onderhoudsconcepten. Vanuit 

deze ervaring onderbouwen zij de lessen met veel 

praktijkvoorbeelden, zodat het theoretische gedeelte 

direct gaat leven. Zo kunt u gericht een afweging 

maken voor toepassing binnen uw organisatie. En u 

heeft handvatten om ermee aan de slag te gaan. 

Interesse? 

De actuele cursusdata kunt u vinden op onze website 

www.nl.pragmaworld.net. Daar kunt u zich inschrijven 

of neem contact op via nederland@pragmaworld.net 

of 073-6480563. Na aanmelding volgt de bevestiging 

en de factuur. Annuleren is kosteloos tot 4 weken 

voor aanvang. Daarna brengen wij 35% 

annuleringskosten in rekening. 

 

“Er was weerstand tegen RCM. Door 

aandacht te geven aan het waarom en de 

voordelen ervan, raakte men meer 

betrokken én enthousiast. Kortom, een 

belangrijke stap vooruit bij het invoeren 

van het nieuwe onderhoudsconcept.” 

 

Aanvullende informatie 
 Gewenst niveau: HBO, specifieke voorkennis is 

niet vereist 

 Competenties: ervaring met 

onderhoudsconcepten of het eerst volgen van de 

cursus ‘introductie RCM’ is gewenst. 

 Zelfstudie: geen 

 Deelnemers: maximaal 8 

 Locatie: centraal in het land 

 Prijs: kijk op de website voor actuele prijzen. 

 De cursisten ontvangen een uitgebreide 

cursusmap en een certificaat van deelname 

Liever in company of maatwerk? Vraag vrijblijvend een 

offerte aan via nederland@pragmaworld.net of               

073-6480563 

 

Pragma, uw kennispartner 

Pragma Nederland is ISO 9001 gecertificeerd en CRKBO 

geregistreerd. Onze cursussen zijn vrijgesteld van btw. 

Pragma zorgt voor optimalisatie van beheer- en 

onderhoudsprocessen. We ontwikkelen hiervoor een 

gedegen strategie. En we maken een praktische vertaalslag 

naar werkzaamheden op de werkvloer. Onze cursussen 

ondersteunen u hierbij. 

 Meer informatie 

 +31 73 648 0563 

 nederland@pragmaworld.net 

  www.nl.pragmaworld.net 
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