
De toekomst is onzeker, onbekend en onvoorspelbaar. Daarom moeten nutsbedrijven 
wendbaar zijn, zodat ze kunnen meebewegen met de ontwikkelingen die op hun pad komen. 
Wendbaarheid kan vele vormen krijgen, maar aan de basis liggen twee randvoorwaarden: 
kennis en verbinding. Kennis die losgekoppeld wordt van de individuen en e�ectiever gedeeld 
wordt, zodat werknemers multi-inzetbaar worden met een basic set skills. Maar net zo 
belangrijk is de verbinding: tussen de mensen onderling en tussen de mensen en de bedrijven, 
zodat het werk aantrekkelijk blijft. Om deze randvoorwaarden in beeld te brengen voor de 
functiegroep monteurs ontwierpen wij KeVer, de AR-bril. KeVer staat voor Kennis en 
Verbinding, en heeft zowel een praktische kant die hulp biedt bij de werkzaamheden als een 
sociale kant door het onderlinge contact van monteurs te bevorderen. Wil je weten wat KeVer 
verder allemaal kan? Lees dan verder!

De AR-bril – KeVer – biedt de monteur 
toegang tot de gehele database afhankelijk 
van de situatie en de werkzaamheden. Deze 
informatie wordt visueel dan wel tekstueel 
aangeboden. Daarnaast zorgt de KeVer voor 
een veilige en verantwoorde werkomgeving.    

  

Er is een grote database vol kennis via 
KeVer toegankelijk. Eventuele wijzigingen 
of verbeteringen kunnen worden 
voorgesteld door de gebruikers. De 
voorstellen worden geverifieerd door 
betrokken collega’s alvorens het 
onderdeel wordt van de database.

Voegt de monteur wat toe aan KeVer, 
dan wordt hij daarvoor beloond. Dit 
zorgt voor een stimulans om bij te 
dragen aan het systeem.
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KeVer scant machines en onderdelen 
en kan de exacte historie laten zien, 
waardoor de monteur gelijk beschikt 
over alle nodige informatie. Deze data 
kan vervolgens ook weer door asset 
management geanalyseerd worden om 
te optimaliseren.

handleidingen

Monteurs hebben alle basis skills in huis, maar 
hoeven zich niet te vermoeien met alle verschillen 
tussen de subtypes van een bepaalde machine. 
KeVer scant het betre�ende apparaat en kan de 
monteur zo vertellen waar deze bij dit specifieke 
type op moet letten. 

veiligheid

KeVer waarschuwt de monteur bij gevaren en 
wijst de monteur op de geldende 
veiligheidsvoorschiften. Als een monteur de 
AR-bril opzet, worden de veiligheidsrisico’s in de 
ruimte om hem/haar heen uitgelicht. 

KeVer helpt als virtuele assistent direct in de 
werkzaamheden. KeVer weet bijvoorbeeld de 
monteursplanning en kan monteurs met 
gelijksoortige werkzaamheden op 
verschillende locaties van elkaar op de hoogte 
brengen tijdens het werken.

De nieuwe nutsbedrijf-monteur is flexibel en wil 
graag haar kennis delen met andere monteurs, 
verspreid over heel Nederland. Hierdoor wordt 
de database vergroot en verbeterd. Dit maakt 
monteurs multi-inzetbaar.

KeVer stelt monteurs in staat om live met elkaar te video-bellen, waardoor 
ze vragen kunnen stellen aan collega’s van allerlei afdelingen over het hele 
land. KeVer voegt ook – samen met de monteurs – nieuwe informatie toe 
aan het systeem, zodat ook andere collega’s hiervan kunnen leren.

KeVer brengt mensen in verbinding door proactief 
onderling contact te stimuleren. Een vraag stellen, 
een idee overleggen of je voorstel laten valideren? 
Daar kun je direct je collega bij betrekken. De 
monteur kan hierbij de rol op zich nemen van 
troubleshooter, vraagbaak of supervisor.

Wendbaarheid door kennis en verbinding


