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Geachte MCC-leden en geïnteresseerden,
Via deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over de status van het MCC en de eerstvolgende plenaire
sessie van het MCC.

Status MCC
Eerder dit jaar is de Pieken in de Delta (PID) subsidieaanvraag voor het MCC gehonoreerd. De aanvraag
eindigde als nummer 1 in de PID ranking voor Zuid-West.
Het bijbehorende subsidieproject is geëffectueerd, waardoor het MCC zich momenteel formeel in de Pilot
Exploitatie Fase bevindt. Dit impliceert dat het MCC de komende periode zal groeien richting een definitieve
structuur, inclusief bijbehorend exploitatiemodel.
Inzet van het MCC is en blijft het opwerken van concrete samenwerkingsprojecten, kennisontwikkeling, -deling
en toepassing.
Eén van de doelstellingen dit jaar is het vormen van een MCC stuurgroep, met bedrijven aan het roer . Als
voorbereiding hierop is tijdens een plenaire sessie van het MCC op 4 september vorig jaar bij het ROC WestBrabant een enquête uitgezet om de interesse om mee te sturen aan te MCC te polsen.
Op basis van de enquête resultaten zijn stappen gezet richting het formeren van een MCC stuurgroep, welke
bekrachtigd is in een MCC stuurgroep meeting op 8 juli 2008 en via een overeenkomst tussen Rewin en deze
stuurgroep.
De MCC stuurgroep bestaat uit: Adri Voogdt (Dow Benelux), Ad Reijnen (Philip Morris Holland), Bas Kimpel
(Fluor en NVDO), Rien Bakx (Braintech), Herman den Boeft (Ardee), Jasper Verdaasdonk (Flowserve), Hans Slijp
(Siemens en Profion), Pieter Kolen (Total).
Een andere doelstelling, conform het MCC projectplan, bestaat uit het oprichten van een juridische entiteit
voor het MCC (bv. stichting). In overleg met de MCC stuurgroep is echter besloten deze stap over te slaan en te
streven naar 1 maintenance organisatie en initiatief: World Class Maintenance (WCM). Op WCM niveau zouden
de lopende initiatieven MCC, WCMC (World Class Maintenance Consortium) en MOC (Maintenance Onderwijs
Consortium) moeten samenkomen.
Ook op dit punt is een eerste stap gezet door het uitspreken van de intentie tot vorming een WCM-stuurgroep
tijdens een meeting op 12 september jl. Vanuit de MCC-stuurgroep zullen Adri Voogdt (Dow Benelux), Ad
Reijnen (Philip Morris Holland), Bas Kimpel (Fluor en NVDO), Hans Slijp (Siemens en Profion) en Pieter Kolen
(Total) plaats nemen in de WCM-stuurgroep.
De WCM-stuurgroep onderschrijft de doelstelling om tot 1 gezamenlijk maintenance initiatief te komen. De
exacte organisatie daarvan wordt nog onderzocht. Voorlopig blijven daarom de MCC- en WCM-stuurgroep
naast elkaar functioneren.

Status MCC Deelprojecten
Het project oppervlakte behandeling totaal dat in 2007 is gelanceerd als projectidee, is in de
afgelopen PID tender (30 juni 08) ingediend als het innovatieproject Total maintenance. In
het project zullen Zeeuwse en West-Brabantse bedrijven en onderwijsinstellingen samen
gaan werken in een innovatieproject om hiermee een doorbraak te realiseren in het
bestrijden van corrosie aan leidingen.
Het projectidee Maintenance game van maart van dit jaar komt in een volgende
uitwerkingsfase. Op 19 september jl. was er weer een plenaire bijeenkomst waarin 25
deelnemers uit het onderwijs, maintenance bedrijfsleven en de creatieve/ gaming industrie

het idee verder hebben besproken. De komende weken zal een kerngroep het projectplan
verder gaan uitwerken.
Het project Onderhoud op afstand wordt ook verder uitgewerkt. Hiervoor wil een groep
van bedrijven samen het regionale onderwijs binnenkort het projectplan definitief maken en
een start maken met dit ambitieuze innovatieproject.
Een grote groep van bedrijven participeert in het lopende MCC deelproject op het gebied van
Human Capital. Er wordt gewerkt aan concrete pilots om een verbetering te bewerkstelligen
ten aanzien van de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel.
Daarnaast wordt er hard gewerkt om lopende projecten verder te ontwikkelen. Via Paul van
Kempen kunt u informatie ontvangen over o.a. een project om meer (MKB) bedrijven te
laten participeren in onderhoud voor de overheid (defensie), met als eerste speerpunt
toekomstig onderhoud aan de JSF.
Het (open) innovatieproject Autogeneration Wiring diagrams, waarbij technische (service)
tekeningen, worden gegenereerd loopt zeer voorspoedig! Ook de klankbordgroep met
bedrijven uit andere sectoren is enthousiast over het project.
Voor details van de verschillende projecten kunt u het projectenportaal van het MCC bezoeken.
Via www.maintenanceCC.com kunt via na het aanmaken van een gratis account, veel informatie
naslaan en zich aanmelden voor projecten.

MCC Plenaire Sessie
Tegelijkertijd gaat het MCC uiteraard door met het uitvoeren van de activiteiten uit het project plan,
waaronder het organiseren van de eerstvolgende MCC plenaire sessie, op 10 december dit jaar. Deze sessie zal
in het teken staan van het thema TECHNIEK en het opwerken van concrete samenwerkingsprojecten op dit
gebied. Gezien het thema zijn wij verheugd dat de NVDO (Nederlandse Vereniging van Doelmatig Onderhoud)
deze sessie mede organiseert vanuit haar NVDO Sectie Techniek. Tijdens deze sessie stellen wij u graag de
winnaar van de Syntens Milieuprijs 2008 voor!
Zet 10 december alvast in uw agenda! De sessie zal in de middag worden gehouden bij een locatie in ZuidWest.
Wij zullen u binnenkort nader informeren over deze bijeenkomst.
Met vriendelijke groet,
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