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Voorwoord

Over dit document

Eerdere versies van deze anatomie zijn door allerlei mensen binnen het bedrijfsleven, (nationale en lokale) 
overheden en non-profitorganisaties in een groot aantal landen gelezen en gebruikt. De eerste engelstalige 
versie is in 2011 gepubliceerd en in 2014 herzien. In versie 3 is feedback van een groot aantal gebruikers 
verwerkt en ook nu staan we weer open voor nieuwe opmerkingen. Deze eerste nederlandstalige versie is 
gebaseerd op de engelstalige versie 3.

We hebben deze anatomie ontwikkeld om een beeld te schetsen van wat assetmanagement is, wat men ermee 
kan bereiken en wat de reikwijdte van dit vakgebied is, en om de onderliggende concepten en filosofie te 
beschrijven. Ook beschrijven we de kennis, vaardigheden en houdingen die assetmanagement ondersteunen. 

De eisen voor die aspecten die in een managementsysteem kunnen worden vastgelegd en gedocumenteerd 
zijn vermeld in ISO 55001

1
. Maar het vakgebied assetmanagement is breder. Daarom plaatst de anatomie het 

managementsysteem voor assetmanagement ook in de context van dit bredere vakgebied. 

De anatomie gebruiken

Wij raden u aan het volledige document te lezen. Hebt u maar weinig tijd tot uw beschikking? Dan is het vooral 
belangrijk dat u inzicht verwerft in de belangrijkste punten en dat u de rest leest wanneer u daar tijd voor hebt.

Begin met hoofdstuk 2 ‘Wat is assetmanagement?’ en hoofdstuk 4 ‘Waarom is assetmanagement belangrijk?’. 
Deze hoofdstukken behandelen de basisconcepten en geven de reikwijdte van assetmanagementactiviteiten aan 
om aan te tonen dat dit vakgebied de moeite van het verkennen absoluut waard is! 

Lees daarna hoofdstuk 5 ‘Wie doet er aan assetmanagement?’ om te zien welke implicaties er zijn voor zowel 
organisaties als individuele personen. Hier wordt het concept beschreven dat ten grondslag ligt aan het traject 
richting vermogen en bekwaamheid.

Als u meer inzicht wenst in de belangrijkste bouwstenen, lees dan hoofdstuk 3 ‘Assetmanagementmodellen 
en managementsysteem’. Hierin wordt de context van het ISO 55000

2
-managementsysteem uitgelegd en 

wordt verduidelijkt waarom assetmanagement breder is dan het managementsysteem. Ook worden hier de ‘39 
Assetmanagementonderwerpen’ beschreven.

Hiermee bent u er prima op voorbereid om in een later stadium alsnog hoofdstuk 6 ‘De 
assetmanagementthema's’ door te nemen en meer inzicht te krijgen in de reikwijdte en integratie die 
assetmanagement biedt. Misschien denkt u in eerste instantie dat bepaalde thema's voor u of uw bedrijf niet 
relevant zijn, maar de kans is groot dat ze u meer waarde opleveren dan u aanvankelijk had verwacht! U kunt 
hoofdstuk 6 in elke willekeurige volgorde doornemen.

Natuurlijk zouden we het andere materiaal niet hebben opgenomen als het geen waarde had. Wij raden u ten 
zeerste aan om de Inleiding te lezen - en we hopen dat u ten minste tot en met hoofdstuk 6 leest!

1. ISO 55001:2014, Asset management - Management systems – Requirements
2. ISO 55000:2014, Asset management - Overview, principles and terminology
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1 Inleiding

Check of dit document voor u relevant is door uzelf 
de volgende vraag te stellen:

Zijn één of meer van de onderstaande stellingen van toepassing 
op mijn organisatie?

•  Het is lastig om aan onze belangrijkste stakeholders (klanten, overheidsinstanties, regelgevende instanties, aan-
deelhouders etc.) te laten zien dat wij kosteneffectief zijn.

• De medewerkers binnen de financiële/commerciële en technische/engineering-afdelingen en andere delen van 
onze organisatie spreken niet dezelfde taal en dit leidt tot vertragingen, frustratie en gemiste kansen.

• Risicomanagement is geen samenhangend of consequent geheel en maakt niet stelselmatig deel uit van de 
normale besluitvormingsprocessen, of er worden verschillende benaderingen gebruikt voor veiligheidsma-
nagement, milieumanagement, het managen van het betrouwbaar presteren van assets en het managen van 
bedrijfsrisico’s.

• De organisatiecultuur is gefragmenteerd: sommige afdelingen werken volgens hun eigen agenda en prestatie-
maatstaven, waardoor conflicten ontstaan en mensen gedemotiveerd raken.

• Er is sprake van inefficiëntie met betrekking tot exploitatiekosten, met te veel teams die elkaar beconcurreren 
en activiteiten dubbel doen, zonder hun doelstellingen en middelen op elkaar af te stemmen.

• Er zijn te veel verrassingen en te veel incidenten waarvoor tactisch ‘brandjes blussen’ nodig is, ondanks de ver-
hoogde investeringen in assets.

• Er is geen duidelijke strategie voor hiaten tussen wat de organisatie op de middellange en lange termijn van 
haar assets verwacht en de huidige capaciteiten ervan.

• Investeringsplannen voor de lange termijn en de zakelijke onderbouwing van welke projecten moeten worden 
uitgevoerd en de bijbehorende urgentie ontbreken of zijn niet consequent.

• Het assetportfolio raakt verouderd of is onderhevig aan technologische veroudering, waardoor aanzienlijk 
herinvesteringen nodig zijn, maar de middelen zijn beperkt en er is geen proces om te beoordelen welke inves-
teringen het belangrijkst zijn of hoe urgent ze zijn. 

• Er is geen sprake van één correcte bron van informatie over welke assets er daadwerkelijk bestaan, in welke 
conditie ze zich bevinden, in welke functie ze voorzien en waar ze zich bevinden. De gegevens zijn gefragmen-
teerd, verouderd en/of niet betrouwbaar.

Als u een of meer van de bovenstaande stellingen herkent, dan heeft het absoluut zin wat meer tijd te steken in 
het vakgebied assetmanagement en in deze anatomie........
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Doel van de anatomie

De anatomie is een startpunt voor mensen die inzicht 
willen krijgen in assetmanagement. Er zijn uitstekende 
leerboeken en trainingen; deze anatomie is geen van 
beide! De anatomie is een inleiding in het vakgebied 
in het algemeen en in het toepassingsgebied van de 
individuele assetmanagementonderwerpen. 

Het doel van de anatomie is:

• Mensen helpen beter inzicht te krijgen in het vakge-
bied assetmanagement, in waar ze meer informatie 
kunnen krijgen en in wat ze hierna kunnen doen; en 

• Organisaties helpen besluiten of ze assetmanage-
ment willen invoeren en/of hun vermogen op het 
gebied van assetmanagement willen verbeteren. 

Het draait NIET alleen om de assets!

Om effectief te kunnen functioneren vertrouwt onze 
moderne samenleving in sterke mate op fysieke assets. 
Assets zo managen dat ze nu en in de toekomst pro-
ducten en diensten kunnen leveren, is een essentieel 
onderdeel van het vakgebied dat we assetmanage-
ment noemen. Assets kunnen van alles zijn: een merk, 
een licentie, een recht van overpad, een groep bedrij-
ven, kansen - alles waarin je investeert om je doel te 
bereiken!

Assetmanagement draait meer om het genereren van 
waarde dan om wat je met assets doet. Het gaat om 
het gebruik van assets om waarde te leveren en de 
bedrijfsdoelstellingen van de organisatie te bereiken. 

De concepten die ten grondslag liggen aan assetma-
nagement zijn in de loop van vele tientallen jaren en 
in veel verschillende landen en culturen ontwikkeld. 
Assetmanagement kan complex zijn en blijft evolue-
ren en veranderen. Veranderingen kunnen afkomstig 
zijn van de assets zelf, de context waarin ze worden 
gebruikt of de systemen die worden gebruikt om ze te 
managen. 

Succesvol assetmanagement vereist de actieve mede-
werking van een groot aantal personen binnen een 

organisatie en haar toeleveringsketen. Het vergt 
inzicht en steun van interne en externe stakeholders, 
zoals aandeelhouders en regelgevende instanties, 
die wellicht invloed willen uitoefenen. Steeds meer 
ontstaat het besef dat assetmanagement wordt uit-
gevoerd door functieoverschrijdende teams op alle 
niveaus van de organisatie. Dit begint met de directie 
en verspreidt zich vervolgens naar lagere niveaus van 
professionals die assetmanagementactiviteiten uitvoe-
ren. 

Waarom een ‘anatomie’?

De naam van het document – de Anatomie - is ont-
leend aan een vergelijking met de medische wereld. 
Elke arts moet op zijn minst een basiskennis hebben 
van de menselijke anatomie. Hij of zij moet beschikken 
over een goede praktijkkennis van het hele lichaam en 
zich daarnaast op een bepaald gebied specialiseren. 

Iets vergelijkbaars gaat ook op voor assetmanage-
ment. Van personen wordt verwacht dat zij inzicht 
hebben in de in dit document beschreven thema’s, 
maar hoeveel specialistische kennis en expertise ze 
nodig hebben, hangt af van de functie die ze bekle-
den. Veel van de thema’s kan men los van elkaar 
leren, maar voor assetmanagement geldt net als voor 
geneeskunde dat het een holistisch vakgebied is dat je 
alleen op geslaagde wijze in de praktijk kunt brengen 
door het toepassingsgebied van de activiteiten die in 
dit document worden beschreven in aanmerking te 
nemen.

De anatomie helpt teams door ze een gemeenschap-
pelijke taal en inzicht in assetmanagement te geven. 
Ook helpt de anatomie ze inzien hoe zij aan het ver-
mogen van hun organisatie kunnen bijdragen, waar zij 
zich in hun eigen professionele ontwikkeltraject bevin-
den en welke andere hulpbronnen er zijn.

Voor wie niet bekend is met de terminologie van 
assetmanagement is de woordenlijst achterin het 
document een nuttig hulpmiddel.  

Assetmanagement – een anatomie
Anatomie = de leer van de structuur en de werking van een organisme 

om de onderdelen ervan te onderzoeken en te analyseren
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Als je op internet gaat zoeken naar “assetmanage-
ment”, levert dat veel resultaten op die te maken 
hebben met het beheer van beleggingen en financieel 
management, naast een mogelijk uiterst verwarrend 
scala aan schijnbare varianten met betrekking tot 
fysieke assets. Zo worden er verschillende vormen van 
assetmanagement onderscheiden, zoals onder andere 
strategisch, vastgoed-, facilitair , infrastructuur- en 
enterprise-assetmanagement, die allemaal iets ‘bijzon-
ders’ lijken te zijn. De benamingen veranderen echter 
niets aan de inherent consistente kern, ongeacht het 
type of de aard van de assets die gemanaged moeten 
worden. 

Het is daarom nuttig dat de ISO 55000-norm een 
zorgvuldig geformuleerde definitie van assetmanage-
ment geeft (in 3.3.1): “de gecoördineerde activitei-
ten van een organisatie om waarde te realiseren 
uit assets”, en waarbij:

 • een asset (in 3.2.1) een “zaak, ding of entiteit 
met potentiële of daadwerkelijke waarde voor 
een organisatie” is;

 • in de opmerkingen bij de definitie van assetma-
nagement staat: 

- het “realiseren van waarde zal normaal 
gesproken het bewerkstelligen van een even-
wicht tussen kosten, risico’s, kansen en pres-
tatievoordelen met zich meebrengen; en

- de term ‘activiteit’ heeft een brede betekenis 
en kan bijvoorbeeld de aanpak, de plan-
ning, de plannen en de implementatie ervan 
omvatten”.

Assetmanagement is meer dan alleen dingen met assets 
doen: het gaat om het gebruik van assets om waarde te 
leveren en de bedrijfsdoelstellingen van de organisatie 
te bereiken. Het leidt ook tot een andere benadering 
en een andere manier van denken en een transformatie 
van de afstemming en cultuur van de organisatie. Elke 
organisatie moet zelf bepalen wat volgens haar waarde 
is en kiezen hoe zij haar assets managet om er optimale 
waarde aan te ontlenen. 

Assetmanagement is relevant voor alle soorten orga-
nisaties, ongeacht of ze een grote of kleine, private 
of publieke, overheids- of non-profitorganisatie zijn. 
Er is steeds meer bewijs van over de hele wereld dat 
doeltreffend assetmanagement kan leiden tot verbete-

ring van de reputatie van een organisatie en van haar 
vermogen om:

 • veilig te opereren;

 • aan haar verplichtingen uit wet- en regelgeving te 
voldoen; 

 • toekomstige bedrijfsstrategieën voor het leveren 
van verschillende prestaties, kosten en aanvaardba-
re risicoprofielen te ontwikkelen; en

 • de kosten van het managen van assets gedurende 
de levensduur ervan aanzienlijk te verlagen.

2.1 Oorsprong en evolutie van asset-
management

Assetmanagement is niets nieuws: mensen en organi-
saties beheren al heel lang assets. Maar pas in de jaren 
tachtig van de twintigste eeuw begon men zowel in 
private als publieke sectoren in allerlei delen van de 
wereld de term ‘assetmanagement’ in verband met 
fysieke assets te gebruiken:

 -• In het Verenigd Koninkrijk voerde de olie- en gas-
industrie in de Noordzee de term in de periode 
na de ramp met het Piper Alpha-olieplatform en 
de dramatische daling van de olieprijzen in de 
jaren tachtig in. Er waren drastische veranderingen 
nodig en het bleek dat de oprichting van kleine, 
dynamische, multidisciplinaire teams, die de indi-
viduele olieplatforms (de ‘assets’) met een visie op 
de volledige levenscyclus beheerden, ertoe leidde 
dat innovatie gestimuleerd werd, hetgeen resul-
teerde in grote verbeteringen in prestaties, veilig-
heid en productiviteit.

 • Rond die tijd zag de publieke sector in Australië en 
Nieuw-Zeeland zich gesteld voor dalende niveaus 
van dienstverlening, kosten die hand over hand 
stegen en gebrekkige planning. Dit leidde tot een 
reeks activiteiten om te komen tot veel betere 
strategische planning, het stellen van prioriteiten 
en denken volgens het motto van ‘waar voor je 
geld’, waarbij uiteindelijk de eerste ‘Total Asset 
Management Manual’ voor de publieke sector in 
1993 werd uitgegeven.

 • In 1988 bracht de US National Council on Public 
Works een baanbrekende publicatie uit: ‘Fragile 
Foundations: A Report on America’s Public 
Works’

3
. Dit rapport leidde ertoe dat er allerlei 

2 Wat is assetmanagement?

3. Catalog Record: ‘Fragile foundations: a report on America’s Public Works’ | Hathi Trust Digital Library
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federaal beleid voor assetmanagement werd vast-
gesteld met de nadruk op het tegen de laagst 
mogelijke levenscycluskosten bereiken van een 
gewenst niveau van dienstverlening. Dit beleid 
heeft tientallen jaren als richtlijn gefungeerd voor 
federale programma’s voor financieringen op het 
gebied van vervoer, water en afvalwater.

Sindsdien is er sprake geweest van een belangrijke 
cumulatieve ontwikkeling in het inzicht in en de prin-
cipes van assetmanagement, waarbij op verschillende 
plekken ter wereld benaderingen, normen en modellen 
werden ontwikkeld. Het IAM was een van de instan-
ties die een eigen conceptueel model van assetma-
nagement ontwikkelde om de kerncomponenten en 
de onderlinge verbanden daartussen over te brengen. 
Dit proces, waarbij allerlei methoden zijn verkend voor 
het beschrijven van de reikwijdte van en interactie tus-
sen assetmanagementactiviteiten, was een gezonde 
voedingsbodem voor de ontwikkeling van het opko-
mende vakgebied. 
Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw dringt asset-
management ook geleidelijk in meer sectoren door. 
De grootste waarde is gerealiseerd door organisaties 
die inzien dat assetmanagement veel meer is dan 
slechts een uitbreiding op onderhoud. Het vakge-
bied werkt vanuit een bredere visie dan traditionele 
visies op (systems) engineering. Een aantal waarneem-
bare stelselmatige trends is in ISO 55000 voor het 
voetlicht gebracht:
 • van tactisch naar strategisch;

 • van geïsoleerde levensfasen en functionele discipli-
nes tot het beschouwen van de volledige levenscy-
clus;

 • van individuele assets naar assetsystemen en syste-
men van systemen; en

 • van het managen van afzonderlijke soorten activi-
teiten naar een geïntegreerd managementsysteem.

Veel organisaties hebben ingezien dat deze bredere 
visie mogelijkheden biedt om meer waarde te realise-
ren, in een sterker geïntegreerde benadering voor het 
ontwikkelen en managen van hun assets.

Sinds de oprichting in 1994, en met name sinds 2002, 
heeft het IAM met veel andere organisaties over de 
hele wereld samengewerkt om het vakgebied asset-
management te ontwikkelen en te verfijnen. Het IAM 
heeft het initiatief genomen voor, en/of de productie 

verzorgd van, veel wereldwijd geaccepteerde docu-
menten die uitleg geven over het vakgebied. Ook 
heeft het instituut meegewerkt aan de uniformering 
van het wereldwijde denken over assetmanagement, 
aangezien het IAM de mogelijke voordelen inzag van 
het afstemmen van benaderingen om tot een collec-
tieve visie te komen. Dit zou met name waardevol 
kunnen zijn voor organisaties die assets in meer landen 
managen.

De meest noemenswaardige ontwikkelingen binnen 
deze mondiale afstemming waren de publicatie van:

 • de PAS 55
4
-specificatie van het IAM in 2004, en de 

bijgewerkte versie ervan in 2008;

 • de eerste editie van het ‘Asset Management 
Landscape’

5
 (assetmanagementlandschap) van het 

Global Forum in november 2011 en de tweede 
editie in maart 2014; en 

 • de in februari 2014 gepubliceerde ISO 55000
6
-nor-

menreeks.

PAS 55 voor assetmanagement is met succes in een 
aantal landen ingevoerd en bij de ontwikkeling van 
de ISO 55000-reeks assetmanagementnormen waren 
organisaties en individuele personen uit een veel bre-
dere groep landen en sectoren betrokken. Een van de 
resultaten van deze samenwerking was een eenvou-
dige, beknopte definitie voor assetmanagement: ‘de 
gecoördineerde activiteiten van een organisatie om 
waarde te realiseren uit assets.’

De ontwikkeling van het Assetmanagement Landscape 
omvatte onder andere een internationale beoordeling 
van assetmanagementmodellen en beoordelingsme-
thodieken. De kern van het Landscape bestaat uit de 
in ISO 55000 beschreven ‘grondbeginselen’ en de 39 
onderwerpen die gezamenlijk het toepassingsgebied 
van assetmanagement beschrijven.

Sinds de publicatie van de ISO 55000-normen in febru-
ari 2014 is deze betrokkenheid nog verder verbreed. 
Door de groeiende mondiale acceptatie van de norm 
groeien de erkenning en steun voor assetmanage-
ment. Hiermee neemt ook de kans toe dat organisaties 
assetmanagement zullen gaan omarmen en implemen-
teren. 

4. Het IAM heeft PAS 55 samen met een groep belanghebbende zakelijke partners, waaronder BSI, gerealiseerd en PAS 55 is uitgegeven als formele ‘Publicly Available 
Specification’ (PAS; openbaar toegankelijke specificatie), de meest recente uitgave is BSI PAS 55:2008.
5. Het vakgebied assetmanagement wordt beschreven in 39 ‘onderwerpen die zijn samengebracht in het ‘Landscape’, een document dat gepubliceerd is door het Global 
Forum on Maintenance and Asset Management (gfmam.org). Dit document is door het IAM en andere leden geproduceerd en door GFMMAM in 2011 vastgesteld. Zie 
hoofdstuk 4.1.
6. Het IAM heeft in 2009 het initiatief genomen voor een project om een internationale norm op te zetten. Na de beslissing om verder te gaan met PC251, hebben de ISO-
leden PAS 55 als ‘basisdocument’ erkend door de nieuwe normenreeks de aanduiding 55000 mee te geven.
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2.2 Het toepassingsgebied van asset-
management

De anatomie gaat voornamelijk in op het assetmanage-
ment van fysieke assets waarvoor een bepaalde mate 
van basiskennis nodig is over hoe assets zich gedragen: 
hoe ze gecreëerd, gebruikt of geëxploiteerd, onderhou-
den en vervangen worden. Deze kennis wordt echter 
door verschillende factoren bemoeilijkt:  

 • Assets en systemen zijn complex en zijn vaak 
onderling van elkaar afhankelijk (waardoor het 
moeilijk is om de grenzen af te bakenen en storin-
gen vaak grotere gevolgen met zich meebrengen);

 • Assetsysteemgedrag is dynamisch en kan snel ver-
anderen;

 • De levensduur van assets kan uiteenlopen van een 
paar jaar tot honderden jaren, en dat zelfs binnen 
een en hetzelfde systeem;

 • Assets hebben geen stem: men moet ze monito-
ren, analyseren en diagnosticeren; en

 • Assets zijn technisch: ze vereisen begrip van de 
materiële wereld en een basis in wetenschap en 
techniek.

Deze basiskennis beschrijft het geïntegreerde vakge-
bied assetmanagement niet; het is slechts een onder-
steuning. Dit wordt nog duidelijker als men naar de 
bijkomende unieke uitdagingen kijkt die assetmanage-
ment met zich meebrengt:
 • De aard van waarde voor de verschillende groepen 

stakeholders begrijpen;

 • Begrijpen hoe waarde wordt geleverd;  

 • De bijdragen van verschillende activiteiten bijeen-
brengen om waarde te maximaliseren;

 • Interne concurrentie om middelen managen;

 • Regels ontwikkelen voor beslissingen op basis van 
de aanvaardbaarheid van risico’s en het vergroten 
van kansen; en

 • Assets grondig in de waardeketen integreren en 
daarmee de populaire visie overwinnen dat assets 
een vorm van overhead zijn, of op de een of ande-
re manier ondergeschikt zijn, voor de onderne-
ming, in plaats van dat ze een essentiële bijdrage 
leveren aan de waarde van de organisatie.

2.3 Concepten en beginselen

In hoofdstuk 2.4.2 van ISO 55000 staat dat asset-
management op vier grondbeginselen gestoeld is: 

Waarde, Afstemming, Leiderschap en Waarborging. 
In aanvulling hierop onderscheidt assetmanagement 
zich door twee kenmerken van andere vakgebieden 
en managementsystemen, namelijk door de focus op 
de hele levenscyclus van een asset en de wijze van 
besluitvorming. 

2.3.1 Waarde
Assets hebben werkelijke of potentiële waarde voor 
een organisatie. 

Elke organisatie moet bepalen waaruit waarde bestaat 
in relatie tot het bereiken van de doelstellingen van 
de organisatie. In die doelstellingen wordt rekening 
gehouden met de behoeften en verwachtingen van 
stakeholders zoals investeerders, klanten, regelgevende 
instanties, medewerkers en lokale gemeenschappen. 
Dit vergt van organisaties dat ze bij hun besluitvor-
ming rekening houden met immateriële elementen van 
waarde, bijvoorbeeld reputatie, klanttevredenheid of 
milieuverantwoordelijkheid. 

Het is belangrijk dat men de bedrijfs-‘waarden’ van 
een organisatie niet verwart met de waarde voor klan-
ten die de activiteiten van de organisatie voortbren-
gen. De bedrijfswaarden van een organisatie maken 
deel uit van de context van haar bedrijfsvoering en 
fungeren als aspecten die haar activiteiten belemme-
ren of juist mogelijk maken. Ze kunnen bijdragen aan 
waarde voor de klant door de producten of diensten 
van de organisatie aantrekkelijk te maken voor klan-
ten, bijvoorbeeld milieu- of maatschappelijke waarden.

Hoewel individuele assets waarde kunnen bijdragen 
aan een organisatie, is het meestal zo dat ze, op het 
moment dat ze onderling tot een assetsysteem of een 
grotere entiteit worden verbonden, waarde genere-
ren voor een organisatie. Figuur 1 laat de typische 
bijdragen aan de waarde op verschillende niveaus van 
een hiërarchie van assets zien. Een voorbeeld van een 
assetsysteem binnen een organisatie in de maakin-
dustrie is een productielijn, binnen de vervoerssector 
kan het bijvoorbeeld een weg of een spoortraject 
zijn. Voor een spoorwegonderneming die treinen van 
station A naar station B exploiteert, levert de conditie 
van het spoor en het rollend materieel een belangrijke 
bijdrage aan de klanttevredenheid. Op tijd rijden, com-
fort, esthetiek en veiligheid zijn allemaal aspecten die 
kunnen worden beïnvloed door de toestand van deze 
assets.
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Een voorbeeld van een grotere entiteit is een vervoers-
systeem dat zich bezighoudt met het van gebied A 
naar gebied B vervoeren van mensen. Het systeem om 
passagiers uiteindelijk op de juiste trein te krijgen is 
wellicht nog duurder, tijdrovender en complexer dan 
de trein zelf. Hierbij zijn de verkoop van vervoersbewij-
zen en informatie over de dienstregeling ook belangrij-
ke onderdelen van het vervoerssysteem

7
.  

Twee gangbare benaderingen om waarde in een orga-
nisatie te conceptualiseren zijn:

 • de waardestroom, een LEAN-concept, dat zich 
richt op klanttevredenheid; en

 • de waardeketen, een strategisch concept dat zich 
richt op concurrentievoordeel.

Een waardeketen beschrijft hoe een gedefinieerde verzame-
ling van activiteiten binnen een organisatie gecombineerd 
wordt om waarde te creëren. De focus van de waardeketen 
ligt op de ‘waardepropositie’ voor de klant, terwijl waar-
de voor de organisatie wordt afgemeten aan: ‘winst’ in 
‘profitorganisaties’ en de ‘kosten van dienstverlening’ voor 
‘non-profitorganisaties’. Assets worden via de waardeketen 
afgestemd op het ondersteunen van de waardepropositie 
voor de klant. Zo richten sport- en amusementslocaties zich 
vandaag de dag in hun marketingcampagnes bijvoorbeeld 
op de “publieksbeleving”. Deze beleving omvat zowel de 
esthetiek van het stadion als de toegang tot het stadion en 
activiteiten binnen het gebied in en rond het stadion voor 
en na de wedstrijd. De waardeketen maakt het mogelijk alle 
activiteiten vast te leggen en kent waarde toe aan de assets 
die de verschillende activiteiten ondersteunen. De publieks-
beleving kan verbeterd worden zonder het stadion te ver-
bouwen. De assetmanagementvisie is dat de juiste assets op 
het juiste moment op de juiste plek hebben (en samen laten 
werken) de waardeketen van de organisatie ondersteunt en 
van doorslaggevend belang is voor het succes.

2.3.2  Line-of-sight (Afstemming)
Bij goed assetmanagement is er een duidelijk verband 
tussen het strategische plan van een organisatie (meestal 
als bedrijfsplan aangeduid) en de assetmanagemen-
tactiviteiten die de medewerkers verrichten. Dit wordt 
afstemming, of ‘line of sight’ genoemd, en het geeft 
eenieder inzicht in hoe hij of zij bijdraagt aan het behalen 
van succes. 

‘Line-of-sight’ vertaalt de doelstellingen van de orga-
nisatie in assetmanagementbeleid, -strategie en -doel-
stellingen, hetgeen zich lager in de organisatie in meer 
gedetailleerde assetmanagementplannen en -activiteiten 
vertaalt. Dit vergt dat de directie in zijn beslissingen, 
strategieën en plannen rekening houdt met de bottom 
up, op feiten gebaseerde realiteit, die wordt bepaald 
door de capaciteit, prestaties, mogelijkheden en beper-
kingen van de assets. ‘Line-of-sight’ is belangrijk omdat 
het de medewerkers die assetmanagementactiviteiten 
uitvoeren direct zicht geeft op het doel van het werk 
dat ze uitvoeren. Ze hebben dus inzicht in waarom het 
nodig is, en niet alleen in wanneer en hoe ze het moe-
ten doen. Deze afstemming brengt voordelen met zich 
mee op het gebied van het prioriteren en coördineren 
van doelen, maar het draagt ook bij aan het stimuleren 
van creativiteit en innovatie: medewerkers die begrijpen 
wat er belangrijk is (en waarom), zien vaak nieuwe en 
betere methoden om hun doelen te bereiken. 

2.3.3 Leiderschap
Zichtbaar leiderschap en zichtbare betrokkenheid van de 
directie zijn cruciaal in organisaties die naar doeltreffend 
assetmanagement streven. 
Mensen zijn al snel geneigd om het belang van asset-
management voor een organisatie af te meten aan waar 
de verantwoordelijkheid ervoor bij de directie is belegd. 
Organisaties moeten ervoor zorgen dat het leiderschap 
voor assetmanagement wordt toegewezen aan directie-
leden met voldoende invloed en gezag om te zorgen dat 
er voortgang wordt geboekt wat betreft de assetma-
nagementagenda. Dit bestaat onder andere uit:

 • ervoor zorgen dat de manier waarop de organisa-
tie gestructureerd is en de cultuur van de organisa-
tie beide bevorderlijk zijn voor wat zij wil bereiken;

 • de richting en prioriteiten vaststellen voor het ont-
wikkelen van het vermogen en de bekwaamheid 
die nodig zijn om de doelstellingen van de organi-
satie waar te maken; en

 • ervoor zorgen dat hoe men over assetmanagement 
denkt en hoe men dit in praktijk brengt de traditi-
onele grenzen tussen functies en disciplines over-
stijgt.

De doelstellingen van de 
organisatie ondersteunen

Bedrijfs-/
organisatie-
management

Assetportfolio 
managen

Assetsystemen/-netwerken 
managen

Individuele assets gedurende 
hun levenscyclus managen

Rendement, compliance & 
duurzaamheid van de portfolio

Prestaties van het systeem, 
beheersing van kosten & risico's

Levenscyclusactiviteiten: 
doeltreffendheid & -matigheid

Figuur 1: Hiërarchie van assets binnen een 
geïntegreerd managementsysteem

7. Smith, Thomas W. “The Impact of ISO 55000,” Chapter 2, The New Asset Management Handbook, Reliability Web, Ft Myers, 20147. 
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Om assetmanagement op geslaagde wijze binnen een 
organisatie in te richten, uit te voeren en te verbe-
teren is het van essentieel belang dat alle manage-
mentniveaus blijk geven van leiderschap en betrok-
kenheid: vanaf het allerhoogste directieniveau tot 
directe leidinggevenden. 

2.3.4  Waarborging
Waarborging is de combinatie van monitoren en audi-
ten (van processen en uitkomsten) om te bevestigen 
dat de assets, systemen en processen werken zoals 
bedoeld is. Goed assetmanagement vergt een doel-
treffend kader voor waarborging. Dit is van essentieel 
belang om te kunnen waarborgen: 

 • dat assets aan het vereiste doel voldoen; en

 • dat het uitvoeren van de assetmanagementactivi-
teiten en het bereiken van de assetmanagement-
doelstellingen consequent en duurzaam gedurende 
een langere tijd zullen plaatsvinden.

Een waarborgingskader omvat beleid, plannen, 
bedrijfsprocessen en informatiesystemen die de waar-
borg bieden dat de assetmanagementactiviteiten 
uitgevoerd worden, samen met competente mensen 
voor het monitoren en aantonen van waarborging aan 
de betreffende managementniveaus. 

2.3.5 Levenscyclusactiviteiten
Het concept van levenscyclusactiviteiten is gemakkelijk 
te begrijpen op de laagste niveaus van decompositie 
(of asset-hiërarchie) van assets, zoals fysieke installatie-
componenten. Zoals in 2.3.1 besproken, leveren assets 
echter meestal waarde in de context van een systeem. 

Er zijn allerlei variaties op de beschrijvingen die gebruikt 
worden voor de verschillende fasen van de levenscy-
clus. De naam en het aantal fasen en de activiteiten die 

onder elke fase vallen, kunnen in verschillende branches 
verschillen. Een gemeenschappelijk beginsel is dat de 
levenscyclus alle aspecten van het managen van assets 
omvat, vanaf het oorspronkelijke concept tot en met 
het afstoten ervan. In figuur 2 worden enkele voorbeel-
den geïllustreerd. In hoofdstuk 3.1.3 benoemen we de 
levenscyclusfasen die worden gebruikt in het conceptu-
ele model voor assetmanagement van het IAM.

Het concept van de levenscyclus kan lastiger worden 
indien: 
 • er naar meer complexe assetsystemen wordt 

gekeken. Deze kunnen een eindige of oneindige 
‘levensduur’ hebben, afhankelijk van de voort-
durende behoefte aan het assetsysteem en hoe 
ze worden gemanaged. Voor het managen van 
het assetsysteem moeten allerlei opties worden 
overwogen, waaronder onderhoudsstrategieën 
volgens het motto ‘pappen en nathouden’, ver-
vanging van onderdelen van assets, modificaties, 
veroudering, het veranderen van functie-eisen, 
recycling etc.

 • Een asset kent tijdens zijn levensduur een reeks 
eigenaren, met verschillende doelstellingen, waar-
decriteria en planningshorizonten.

Assetmanagement vereist de integratie van activiteiten 
gedurende de hele levenscyclus en niet alleen aan-
dacht voor individuele levenscyclusfasen. Deze focus 
op integratie is met name van invloed op de ontwerp-
fase, die bepalend kan zijn voor tot wel 80% van de 
totale levenscycluskosten van een asset, evenals voor 
een groot gedeelte van de milieu- en maatschappelijke 
impact ervan. 

Installeren en
configureren

Verkopen,
recyclen en/of

vervangen
AankopenSelecterenBehoefte 

vaststellen
Exploiteren en 
onderhouden

Creëren of 
verwerven

Afstoten en/of  
vervangen

Behoefte 
vaststellen

Exploiteren en 
onderhouden

Buiten bedrijf 
stellen

In bedrijf
stellen

Rest-
verplichtingen

managen
VervaardigenOntwerpenBehoefte 

vaststellen
Exploiteren en
onderhouden

Figuur 2: Voorbeelden van variaties in de beschrijving van de levenscyclusfasen van assets
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2.3.6 Assetmanagement besluitvorming
Competente, consistente, optimale besluitvorming is 
een essentieel element van succesvol assetmanage-
ment. Bij het nemen van assetmanagementbeslissingen 
is het belangrijk het juiste compromis te vinden tussen 
belangen die met elkaar wedijveren, zoals assetbenut-
ting/-prestaties tegenover de zorg voor assets (onder-
houd), de kosten van kapitaalinvesteringen tegenover 
de exploitatiekosten, of kortetermijnvoordelen tegen-
over duurzaamheid op de lange termijn. 
Het is ook belangrijk dat de toegepaste benadering 
proportioneel is. Omdat de complexiteit en de impact 
van assetmanagement beslissingen sterk verschillen, is 
het niet passend om alle beslissingen even grondig te 
onderbouwen. Eenvoudige, niet-kritieke beslissingen 
kunnen, en behoren te, worden genomen met (onder-
bouwd) gezond verstand, terwijl beslissingen met 
een hogere impact, met meerdere invloeden, opties, 
tijdschema’s of onderlinge afhankelijkheden systema-
tische, auditeerbare besluitvormingsprocessen vereisen 
waarbij meer disciplines betrokken zijn. 

Assetmanagement betekent ook dat organisaties pas-
sende combinaties van instrumenten en technieken 
(zoals Lean, 6-Sigma, Total Productive Maintenance, 
Reliability Centred Maintenance) kiezen en gebruiken 
om de besluitvorming te ondersteunen en assetma-
nagementactiviteiten te verbeteren. Dit omvat ook 
Operational Excellence, dat voortbouwt op methodie-
ken voor continue verbetering zoals Lean en Six Sigma, 
en de focus op de werkplek legt op het oplossen van 
problemen, teamwork en leiderschap om activiteiten 
voortdurend te verbeteren en zo aan de behoeften 
van klanten te voldoen.

De term ‘optimaliseren’ wordt vaak gebruikt in ver-
band met besluitvorming in het kader van assetma-
nagement. Dit beschrijft het proces waarbij het beste 
waardecompromis wordt vastgesteld tussen een 
verzameling met elkaar concurrerende factoren om 
besluitvorming in het kader van assetmanagement te 
bevorderen. Dit kan uiteenlopen van een subjectief, 
kwalitatief oordeel tot meer verfijnde technieken om 
aan te tonen dat de beste waarde wordt verkregen. 

2.4 Assetmanagement als verbindend 
vakgebied

Zoals in 2.2 wordt aangegeven, beschrijft engineering 
of technische kennis van fysieke assets het geïnte-
greerde vakgebied assetmanagement niet in afdoende 
mate. Om de voordelen van assetmanagement waar 

te maken moet een integratief onderzoeks- en vak-
gebied worden ontwikkeld. Assetmanagement maakt 
gebruik van en omvat professionals uit allerlei vakge-
bieden (zoals bedrijfsrisico’s, financiën, ontwerp, pro-
jectmanagement, onderhoud en veiligheid) die in de 
verschillende stadia van de levensduur van een assetcy-
clus en op alle niveaus van de assetportfolio werkzaam 
zijn. Het ondersteunt een organisatie bij het tot stand 
brengen van een algeheel vermogen om al dan niet 
assetgerelateerde oplossingen te ontwikkelen en uit 
te voeren om haar assetmanagementdoelstellingen te 
bereiken. 

In aanvulling op een focus op waarde en de noodzaak 
om de in 2.2 beschreven complexiteit te managen, zijn 
er meerdere factoren die de verschillende disciplines 
die aan het algehele assetmanagementvermogen bij-
dragen met elkaar verbinden:

 • een levenscyclusbenadering, met inbegrip van 
inzicht in uiteenlopende levenscycli;

 • veelzijdig begrip van risico;

 • de integratie van asset- en financiële gegevens; en

 • commitment tot continue verbetering.

Het integratieve aspect van het vakgebied assetma-
nagement is het gedeelde inzicht in deze zaken, waar-
door veel specialismen uit verschillende functies en 
disciplines een gemeenschappelijke visie kunnen delen. 
Kennisontwikkeling, met inbegrip van onderzoek en 
debat, kan zich voordoen binnen of tussen individuele 
disciplines, om gemeenschappelijke doelstellingen te 
bereiken. Bijvoorbeeld:

 • Indien de strategie van een organisatie van de 
kwaliteit van producten of diensten afhangt, moe-
ten directieleden en kwaliteitsmanagers inzicht 
hebben in hoe assets aan kwaliteit bijdragen. 

 • Indien omvangrijke netwerken en databases wor-
den gebruikt om het onderhoud van assets te 
ondersteunen, moeten IT- en onderhoudsmede-
werkers een gedeeld inzicht ontwikkelen in hoe 
die databases doeltreffend ontwikkeld en gebruikt 
kunnen worden. 

 • Indien een organisatie zich verbonden heeft tot 
ontwerpen waarbij naar de hele levenscyclus 
wordt gekeken, zijn engineering, inkoop, productie 
en onderhoud allemaal betrokken bij het ontwerp-
proces. 
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Iedereen die zich bezighoudt met assetmanagement, 
ongeacht diens achtergrond of functie binnen een 
organisatie, moet begrijpen dat het volledige geïnte-
greerde vakgebied aan een gedeelde visie van asset-
management bijdraagt.

2.5 Assetmanagement als werkveld

Assetmanagement als werkveld omvat vele disciplines.  
De beroepsmatige praktijk omvat het ontwikkelen en 
implementeren van assetmanagementprogramma’s of 
-systemen; in die systemen werken, ze evalueren en 
ze verbeteren. Individuele specialisten die binnen deze 
gebieden werkzaam zijn, kunnen ontwerpers, opera-
tioneel medewerkers of onderhoudsmensen zijn. Zij 
kunnen ook afkomstig zijn uit leidinggevende functies 
of ondersteunende functies zoals ICT. Ongeacht hun 
primaire vakgebied is afstemming op de systemen voor 
financieel en uitvoerend management nodig en moe-
ten deze specialisten bereid zijn zich voor gezamenlijke 
doelen in te zetten. 

De complexiteit van modern assetmanagement vereist 
een focus op resultaten voor de beroepspraktijk en 
een echt interdisciplinaire benadering. Deze benade-
ring ontwikkelt zich in hoog tempo en veel mensen die 
assetmanagement met onderhoud associëren zullen 
tot hun verrassing ontdekken dat assetmanagement in 
veel organisaties inmiddels wordt aangestuurd door de 
financiële en engineeringsafdelingen, of door het ope-
rationele en kwaliteitsmanagement. Wie zich al langer 
met assetmanagement bezighoudt, moet wellicht een 
stapje terugdoen en de eigen ideeën over dit vakge-
bied eens herbezien.

Professionals die van mening zijn dat hun rol draait om 
het verbeteren van de prestaties van assets of het ver-
minderen van risico’s kunnen tot de conclusie komen 
dat de prestaties van assets in bepaalde organisaties 
niet los worden gemeten en gemanaged, maar eerder 
in het licht van de bijdrage van de asset aan de waar-
deketen voor producten en diensten van de organisa-
tie. 

Dit beeld vereist dat de assetregistratie wordt afge-
stemd op de financiële registratie. Het vereist tevens 
het concept van een ‘zichtlijn’, zodat iedereen in de 
organisatie, ongeacht hoe hoog of laag in de organi-
satie men zich bevindt, de assets op een vergelijkbare 

manier ziet en zich focust op dat niveau van de asset-
-hiërarchie dat direct een raakvlak heeft met de waar-
deketen van de organisatie. 
Het IAM heeft sterk bijgedragen aan de ontwikkeling 
van assetmanagement als beroep en heeft in dit kader 
een kader voor competenties en kwalificaties tot stand 
gebracht om de professionele ontwikkeling van asset-
managers te ondersteunen (zie 5.4 Het individuele 
assetmanagementtraject). 
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Het IAM is van mening dat er niet één perfect model 
is voor het beschrijven van assetmanagement en 
moedigt organisaties en individuele personen ertoe 
aan allerlei modellen te verkennen om te beoordelen 
wat voor hen het beste werkt. Hoe goed een bepaald 
model voor een organisatie werkt, is afhankelijk van 
de aard van de organisatie en haar context. Het kan 
nodig zijn elementen van een gekozen model aan te 
passen zodat het beter aansluit op de behoeften van 
de organisatie. 

Goede uitgangspunten voor het verkennen van asset-
managementmodellen zijn het IAM, het IIMM

8
 of de 

modellen die zijn ontwikkeld door de andere leden 
van het Global Forum. Het AMC (Asset Management 
Council in Australië) heeft bijvoorbeeld een groep 
gerelateerde modellen ontwikkeld die gezamenlijk 
concepten, management- en organisatiesystemen en 
uitvoeringsprocessen afdekken

9
. In de anatomie wordt 

alleen naar het conceptuele assetmanagementmodel 
van het IAM gekeken. Omdat assetmanagement zich 
verder zal blijven ontwikkelen, is de verwachting dat 
veel van deze modellen na verloop van tijd zullen ver-
anderen en er andere modellen zullen opkomen. 

3 Assetmanagementmodellen en 
managementsysteem
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Figuur 3: Het conceptuele assetmanagementmodel van het IAM

8.  International Infrastructure Management Manual, geproduceerd door NAMS New Zealand Inc. en het Institute of Public Works Engineering Australia (IPWEA) 
 http://www.ipwea.org/publications/bookshop/ipweabookshop/iimm 
 http://www.nams.org.nz/pages/273/international-infrastructure-management-manual-2011-edition.htm 
9. www.amcouncil.com.au/knowledge/asset-management-body-of-knowledge-ambok/ambok-models.html
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3.1 De thematische groepen

Het conceptuele model voor assetmanagement van 
het IAM bestaat uit een pakket van zes thematische 
groepen (zie figuur 3) die in totaal 39 assetmanage-
menttonderwerpen afdekken. 

Elke groep bevat assetmanagementonderwerpen die 
zijn afgestemd op de thema’s van het assetmanage-
mentlandschap van het Global Forum (zie figuur 4). 
Het model is opgezet ter illustratie van:  
 • de reikwijdte van activiteiten binnen het toepas-

singsgebied van assetmanagement;  
 • de onderlinge relaties tussen activiteiten en de 

noodzaak ze te integreren; en 
 • de kritieke rol die assetmanagement speelt bij het 

afstemmen op, en het bereiken van de doelen van, 
het strategische plan van een organisatie. 

Het conceptuele model van het IAM en de ondersteu-
nende thema’s zijn ontwikkeld in het besef dat een 
managementsysteemnorm voor assetmanagement zou 
identificeren wat er nodig is voor het managementsys-
teem, maar niet zou ingaan op hoe assetmanagement 
zou kunnen worden geïmplementeerd. De thema’s zijn 
bedoeld als ondersteuning van het conceptuele model 

en als meer gedetailleerde uitleg van de assetmanage-
mentactiviteiten. 

De anatomie voorziet in een eerste introductie van de 
thema’s. Dit hoofdstuk geeft een beknopt overzicht 
van de zes thematische groepen en de onderwerpen 
binnen die groepen, zodat de lezer snel een beeld 
krijgt van het algehele toepassingsgebied van de 
onderwerpen. 

Meer informatie over de individuele thema’s is te vin-
den in hoofdstuk 6 en in de Subject Specific Guidance-
documenten van het IAM, die in 2017 voltooid zou-
den moeten worden. www.theIAM.org/SSG 

Het belang van individuele thema’s voor een specifieke 
organisatie zal afhangen van haar doel en context als 
organisatie. Tot op welk niveau personen specialisti-
sche kennis over bepaalde thema’s moeten of willen 
ontwikkelen, zal afhangen van hun loopbaanambities 
of hun rol binnen een organisatie, of de organisatie(s) 
die ze ondersteunen. Het IAM is van mening dat zelfs 
als personen zich op een bepaald gebied van assetma-
nagement specialiseren, het belangrijk is dat iedereen 
inzicht heeft in hoe zijn of haar activiteiten aansluiten 
op of interactie hebben met de andere thema’s en de 
elementen van het assetmanagementsysteem (AMS).

1. Assetmanagementbeleid
2. Assetmanagementstrategie en 

-doelstellingen
3. Vraaganalyse
4. Strategische planning
5. Assetmanagementplanning

Groep 1 - Strategie en 
planning

11. Technische normen en wet- en 
 regelgeving
12. Assets creëren en verwerven
13. Systems Engineering
14. Configuratiemanagement
15. Onderhoud uitvoeren
16. Reliability Engineering
17. Operatie en gebruik
18. Management van middelen
19. Management van stops en 

onderbrekingen
20. Reactie op storingen en incidenten
21. Assets buiten bedrijf stellen en afstoten

Groep 3 - Doorlopen leven-
cyclus

26. Inkoop -en ketenmanagement
27. Leiderschap op het gebied van 

assetmanagement
28. Organisatiestructuur
29. Organisatiecultuur
30. Competentiemanagement

Groep 5 - Organisatie en 
mensen

31. Risicobeoordeling en -management
32. Noodplannen maken en de 

veerkracht analyseren
33. Duurzame ontwikkeling
34. Management of change
35. De prestaties en gezondheid van 

assets monitoren
36. Het assetmanagementsysteem 

monitoren
37. Directiebeoordeling, audit en waarborging
38.  Kostprijsberekening en waardering 

van assets
39.  Stakeholders betrekken

Groep 6 - Risico en beoordeling

22. Assetinformatiestrategie
23. Assetinformatiestandaarden
24. Assetinformatiesystemen
25. Gegevens- en 

informatiemanagement

Groep 4 - Assetinformatie

6. Besluitvorming over investeringen
7. Besluitvorming over beheer en
 onderhoud
8. Kosten- en waardeoptimalisatie
 gedurende de levenscyclus
9. Resourcing-strategie
10.  Strategie voor stops en 

onderbrekingen

Groep 2 - Assetmanagement 
besluitvorming

Figuur 4: Verdeling van de 39 onderwerpen van het assetmanagementlandschap in de zes thematische 
groepen
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3.1.1 Groep 1 - Strategie en planning
Strategie en planning stemt de assetmanagementac-
tiviteiten van een organisatie, en de output van haar 
assets, op haar organisatiedoelstellingen af. Deze 
‘line-of-sight’ stelt de personen die hun dagelijkse 
assetmanagementactiviteiten uitvoeren in staat nut 
en noodzaak van wat ze aan het doen zijn via het/de 

assetmanagementplan(nen) en -doelstellingen op de 
doelstellingen van de organisatie terug te voeren. Deze 
activiteiten omvatten planning om de assetmanage-
ment capaciteiten van een organisatie te verbeteren 
alsmede het managementsysteem voor assetmanage-
ment.

1. Asset-
management-
beleid

Dit omvat de beginselen en gemandateerde eisen die ontleend worden aan en 
aansluiten op het organisatieplan, om te voorzien in een kader voor de ontwikkeling en 
implementatie van het strategische assetmanagementplan (SAMP) en het bepalen van de 
assetmanagementdoelstellingen.

2. Asset-
management-
strategie en 
-doelstellingen

Het strategische plan voor het managen van de assets van een organisatie met het 
oog op het bereiken van de doelstellingen van de organisatie. ISO 55000 verwijst naar 
deze assetmanagementstrategie als het strategisch assetmanagementplan (SAMP). 
De strategie beschrijft de langetermijnbenadering voor het managen van de fysieke 
assets, geeft aan hoe doelstellingen van de organisatie moeten worden omgezet in 
assetmanagementdoelstellingen, en beschrijft de benadering voor het ontwikkelen van 
(een) assetmanagementplan(nen) en de rol van het assetmanagementsysteem bij het 
ondersteunen van het bereiken van de assetmanagementdoelstellingen 

3. Vraaganalyse De processen die een organisatie gebruikt voor het beoordelen en beïnvloeden van de 
vraag naar, en het niveau van dienstverlening vanuit, de assets van een organisatie. 
Dit omvat meestal de analyse van de toekomstige vraag naar het product dat wordt 
aangeboden of de diensten die worden aangeboden en de eisen die deze vraag aan de 
assetportfolio zal stellen. 

4. Strategische 
planning

De processen waarvan een organisatie zich bedient om strategische 
assetmanagementplanning uit te voeren, assetmanagementdoelstellingen vast te stellen en 
de assetmanagementstrategie te ontwikkelen (SAMP). Dit omvat: hoe de organisatie moet 
ingaan op de outputs uit vraaganalyse; de processen voor het bepalen van vernieuwing 
voor de lange termijn, de volumes van verbeterings- en onderhoudswerkzaamheden en 
de bijbehorende risico's en kosten om te voldoen aan de assetmanagementdoelstellingen. 
Strategische assetmanagementplanning wordt meestal in het kader van het algehele 
strategische planningsproces van de organisatie uitgevoerd.

5. Asset-
management-
planning

De activiteiten voor het ontwikkelen van het (de) assetmanagementplan(nen) waarin 
de gedetailleerde activiteiten, middelen, verantwoordelijkheden, tijdskaders en risico's 
voor het bereiken van de assetmanagementdoelstellingen worden gespecificeerd. 
Assetmanagementplanning volgt uit het proces voor de strategische planning.
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3.1.2 Groep 2 – Assetmanagement besluitvorming
Assetmanagement besluitvorming is van essentieel 
belang voor een organisatie om de gedurende de 
levensduur van haar assets gerealiseerde waarde te 
maximaliseren. Deze thematische groep gaat in op de 
uitdagingen die zich voordoen en de wijze van besluit-
vorming voor de drie belangrijkste levensfasen van een 
asset: verwerven/creëren; exploitatie en onderhoud; 
einde levensduur (hieronder vallen buiten bedrijf stel-
len, afstoten en vernieuwen).

Beslissingen die in een bepaalde fase worden geno-
men, hebben gevolgen voor de volgende fasen. De 
keuze welke asset verworven wordt, is van invloed 
op de prestaties, risico’s en onderhoudseisen gedu-
rende de operationele levensduur van het asset en de 
methoden en kosten voor het buiten bedrijf stellen 
ervan. De manier waarop een asset geëxploiteerd 
en onderhouden wordt, is van invloed op de nuttige 
levensduur ervan en op de complicaties en kosten bij 
het einde van de levensduur.

6. Besluitvorming 
over investerin-
gen

De processen en beslissingen voor het evalueren en analyseren van scenario's voor 
beslissingen in verband met kapitaalinvesteringen van een organisatie. Deze processen 
en beslissingen kunnen verband houden met nieuwe assets voor de organisatie (bijv. 
greenfield-projecten) en/of vervanging van assets aan het einde van hun levensduur 
(programma's in het kader van het behoud van CAPEX).

7. Besluitvorming 
over beheer en 
onderhoud

De managementactiviteiten en -processen die betrokken zijn bij het bepalen 
van de exploitatie- en onderhoudseisen voor het ondersteunen van de 
assetmanagementdoelstellingen en -doelen.

8. Kosten- en 
waardeoptimali-
satie gedurende 
de levenscy-
clus 

De activiteiten die een organisatie onderneemt om de kosten en baten van 
verschillende interventies voor het vernieuwen, onderhouden, reviseren en afstoten 
van assets in evenwicht te houden. Het omvat de methoden die worden gebruikt om 
te bewerkstelligen dat de beste totale waarde wordt verkregen, door de interactie 
tussen de levenscyclusactiviteiten in aanmerking te nemen en de optimale combinatie 
te bepalen, met inbegrip van kosten, risico's, prestaties en duurzaamheidseffecten. 
De totale waarde moet meestal op het niveau van een assetsysteem of assetportfolio 
worden beschouwd.

9. Resourcing-
strategie

Het bepalen en documenteren van de activiteiten en processen die door een 
organisatie moeten worden ondernomen om mensen, installatie, gereedschappen en 
materialen te verwerven en te gebruiken teneinde de assetmanagementdoelstellingen 
te bereiken en het (de) assetmanagementplan(nen) uit te voeren. De resourcing-
strategie behoort de kosten en risico's van het uitbesteden van het voorzien 
in middelen in aanmerking te nemen, evenals hoe men de beschikbare 
middelen overal in de organisatie op de beste wijze kan integreren om het (de) 
assetmanagementplan(nen) op doeltreffende wijze uit te voeren.

10. Strategie 
voor stops en 
onderbrekingen

De activiteiten die een organisatie uitvoert om een strategie voor stops en 
onderbrekingen te ontwikkelen. Dit omvat aandacht voor het verminderen van 
stilstandtijd en onderbrekingen en het terugdringen van de kosten voor het 
tijdens de geplande stops doelmatig en veilig uitvoeren van de activiteiten in het 
assetmanagementplan.
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3.1.3  Groep 3 - Doorlopen levenscyclus
In deze onderwerpen worden de assetmanagement-
plannen uitgevoerd die zijn ontwikkeld in de themati-
sche groep Strategie en planning. Goede beheersing 
van de activiteiten en de aanverwante risico’s om 
assets te verwerven, exploiteren, onderhouden en af 
te stoten is van essentieel belang voor het succesvol 
uitvoeren van het (de) assetmanagementplan(nen). 

Het merendeel van de uitgaven voor organisaties 

in verband met assets ontstaat door de activiteiten 
tijdens het uitvoeren van de levenscyclus. Een focus 
op het integreren van activiteiten gedurende de hele 
levenscyclus kan organisaties in staat stellen vermijd-
bare kosten later in het proces te beperken. Goed 
ontwerp, goede inkoop- en assetexploitatiepraktijken 
kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat er minder 
correctief onderhoud nodig is en kunnen de betrouw-
baarheid en beschikbaarheid van assets verhogen, het-
geen meerwaarde oplevert tegen lagere kosten.

11. Technische 
normen en wet- en 
regelgeving

De processen die een organisatie gebruikt om te bewerkstelligen dat haar 
assetmanagementactiviteiten aan de relevante technische normen en wetgeving 
voldoen.

12. Assets creëren en 
verwerven

Processen van een organisatie voor het verwerven, creëren, installeren en in bedrijf 
stellen van assets. Dit omvat ook elementen van goedkeuring en het vrijgeven van 
financiële middelen, regelingen voor de overdracht naar de operationele fase, het 
monitoren en vastleggen van de daadwerkelijke kosten en baten en een analyse 
daarvan. 

13. Systems 
Engineering

Een interdisciplinaire, door samenwerking gekenmerkte benadering voor het 
afleiden, ontwikkelen en verifiëren van een gebalanceerde systeemoplossing voor de 
hele levenscyclus die voldoet aan de verwachtingen van klanten en aanvaardbaar is 
voor het grote publiek. Dit beschrijft beleid en processen voor het analyseren van de 
eisen aan, en het ontwerpen en evalueren van, assets. De uitvoering van verificatie 
en validatie wordt als onderdeel van het creëren en verwerven van assets gezien. 

14. Configuratie-
management 

Een managementproces om de consistentie tussen de fysieke en functionele 
kenmerken van een product en het ontwerp ervan en de operationele informatie 
erover gedurende de levensduur van het product vast te stellen en te behouden. Dit 
sluit nauw aan bij de beginselen en eisen van het ontwikkelen en ontwerpen van 
systemen. 

15. Onderhoud 
uitvoeren

Het management van onderhoudsactiviteiten met inbegrip van zowel preventieve 
als correctieve methodieken voor onderhoudsmanagement. Dit omvat het definiëren 
van onderhoudsspecificaties en -planningen, procedures voor het uitvoeren van 
onderhoud, procedures voor niet uitgevoerd onderhoud en het vastleggen en 
gebruiken van onderhouds- en inspectiemetingen en -resultaten.

16. Reliability 
Engineering

De processen om te bewerkstelligen dat een zaak volgens een gedefinieerde 
norm, gedurende een gedefinieerde periode en in een gedefinieerde omgeving 
moet werken. Betrouwbaarheidsgericht ontwikkelen en ontwerpen start bij de 
conceptfase van ontwerpen en gaat gedurende de volledige levenscyclus door. Het 
doel is mogelijke betrouwbaarheidsproblemen zo vroeg mogelijk in de levenscyclus 
te identificeren en te bewerkstelligen dat aan de betrouwbaarheidseisen wordt 
voldaan. 

17. operatie en gebruik De processen die een organisatie gebruikt om haar assets in te zetten om de 
bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Dit omvat de processen waarmee gebruikers 
instructies krijgen over hoe ze de assets binnen de passende ontwerp-, onderhouds- 
en operationele parameters moeten inzetten. 
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3.1.4  Groep 4 - Assetinformatie
Organisaties die zich bezighouden met het managen 
van assets vertrouwen op assetgegevens en -informa-
tie als belangrijke facilitator voor de hele reikwijdte van 
hun assetmanagementactiviteiten. Assetinformatie is 
typisch een input voor assetmanagementprocessen, 
kan worden aangepast of aangemaakt door een pro-
ces, en is een output van een proces. Gegevens- en 
informatie-eisen, met inbegrip van kwaliteitseisen, 
moeten geïdentificeerd en gedefinieerd worden. De 
meeste organisaties hebben geen perfecte, en vaak 
zelfs geen afdoende, assetinformatie van de gewenste 
kwaliteit of in de gewenste hoeveelheid.

Dit leidt tot de noodzaak activiteiten te beoordelen en 
te prioriteren zodat de focus op de elementen komt te 
liggen die het grootste voordeel zullen opleveren.

Een discipline die zich momenteel snel ontwikkelt en 
een aanvulling vormt op assetmanagement is het Bouw 
Informatie Model (of ‘Building Information Modelling’ 
- BIM). Hoewel bepaalde aspecten van BIM hun oor-
sprong hebben in de vakgebieden gebouwenbeheer/
facilitair management, kan een ruime definitie van 
gebouw worden toegepast als zijnde elke gebouwde 
asset, waardoor de concepten en werkwijzen in gelijke 
mate van toepassing zijn op andere fysieke assets dan 
gebouwen.

22. Assetinformatie-
strategie

De strategische benadering voor het definiëren, verzamelen, managen, rapporteren 
en het algehele beheer van assetinformatie die nodig is ter ondersteuning van 
de implementatie van de assetmanagementstrategie en -doelstellingen van een 
organisatie.

23. Assetinformatie-
standaarden

De specificatie van een consistente structuur en een consistent format voor het 
verzamelen en opslaan van assetinformatie en voor het uitbrengen van rapportages 
over de kwaliteit en juistheid van assetinformatie.

24. Assetinformatie-
systemen

De assetinformatiesystemen die een organisatie heeft ingevoerd om de 
assetmanagementactiviteiten en besluitvormingsprocessen overeenkomstig de 
assetinformatiestrategie te ondersteunen.

25. Gegevens- en 
informatie-
management 

De gegevens en informatie die vervat zijn in de assetinformatiesystemen van een 
organisatie en de processen voor het managen en beheersen van die gegevens en 
informatie.

19. Management 
van stops en 
onderbrekingen

Processen van een organisatie voor het identificeren, voorbereiden, plannen, 
uitvoeren en beheersen van werkzaamheden in verband met stops en 
onderbrekingen. Dit omvat beleid en processen voor het implementeren van de 
strategie voor stops en onderbrekingen om doeltreffend management van stops en 
onderbrekingen zeker te stellen. 

20. Reactie op 
storingen en 
incidenten

Op systematische wijze reageren op storingen en incidenten, waaronder het 
detecteren en identificeren van incidenten, storingsanalyse, het gebruik van 
standaardreacties, tijdelijke en permanente reparaties evenals het overnemen en 
teruggeven van locaties. Dit omvat het ontwikkelen van plannen om te reageren op 
niet-geplande gebeurtenissen, het managen van de middelen die nodig zijn voor de 
reactie op de gebeurtenissen, en escalatiecriteria.

21. Assets buiten 
bedrijf stellen en 
afstoten

De processen die een organisatie gebruikt om assets buiten bedrijf te stellen en af te 
stoten vanwege veroudering of veranderingen in prestatie- en capaciteitseisen.

18. Management van 
middelen

Het implementeren van de resourcing-strategie om de inzet van financiële 
middelen, mensen, installaties, gereedschappen en materialen voor het leveren van 
assetmanagementactiviteiten te managen. Dit omvat het integreren van de benutting 
van middelen in de hele organisatie en voor alle assetmanagementactiviteiten.
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3.1.5 Groep 5 - Organisatie en mensen
Het implementeren van een assetmanagementbenade-
ring is een verandering die ertoe leidt dat organisaties 
kritisch gaan kijken naar traditionele denk- en werk-
wijzen. Hierbij kunnen organisatiestructuren, rollen 
en verantwoordelijkheden en contractuele relaties 
opnieuw onder de loep worden genomen. Dit kan 
ertoe leiden dat het invoeren van assetmanagement-
denken en -doen een uitdagende ervaring wordt voor 
mensen, ongeacht of ze directielid zijn, medewerkers 
zijn die assetmanagementactiviteiten uitvoeren of in 
de toeleveringsketen werken. Doeltreffend leiderschap 
is daarom cruciaal voor het opbouwen van een orga-
nisatie met de passende cultuur die het realiseren van 

goed assetmanagement ondersteunt.
De onderwerpen binnen de groep Organisatie en men-
sen kennen een sterke onderlinge afhankelijkheid en 
oefenen een sterke invloed uit op het vermogen van 
een organisatie om assetmanagement op geslaagde 
wijze in te voeren en in te bedden. Het is nodig tijd en 
moeite in deze onderwerpen te investeren om te zor-
gen voor de prestaties en houding en gedrag die bij-
dragen aan het welslagen van de assetmanagement-
strategie en het bereiken van de doelstellingen. Deze 
onderwerpen zijn belangrijk voor het realiseren van het 
niveau van integratie binnen een bedrijf dat een meer 
volwassen assetmanagementvermogen kenmerkt.

26. Inkoop- 
en keten 
management

De processen die een organisatie gebruikt om te bewerkstelligen dat alle uitbestede 
assetmanagementactiviteiten worden afgestemd op de assetmanagementdoelstellingen 
van de organisatie en om de uitkomsten van die activiteiten aan de hand van deze 
doelstellingen te monitoren

27. Leiderschap 
op het gebied 
van asset-
management

Het leiderschap van een organisatie dat vereist is om een op de volledige levensduur 
gerichte assetmanagementbenadering te bevorderen om de organisatie- en 
assetmanagementdoelstellingen van de organisatie te bereiken.

28. Organisatie-
structuur

De structuur van een organisatie met betrekking tot haar vermogen om de organisatie- 
en assetmanagementdoelstellingen te bereiken.

29. Organisatie-
cultuur

De cultuur van een organisatie met betrekking tot haar vermogen om de organisatie- en 
assetmanagementdoelstellingen te bereiken.

30. Competentie-
management

De processen die een organisatie gebruikt om stelselmatig een afdoende aanvoer van 
competente en gemotiveerde medewerkers te ontwikkelen en in stand te houden 
teneinde te voldoen aan haar assetmanagementdoelstellingen waaronder regelingen 
voor het managen van competentie binnen de directiekamer en op de werkvloer.
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3.1.6 Groep 6 - Risico en beoordeling
Deze thematische groep bevat kernactiviteiten die 
verband houden met: het identificeren, begrijpen en 
managen van risico; het inrichten van doeltreffende 
feedback- en beoordelingsmechanismen om de waar-
borg te bieden dat doelstellingen bereikt worden en 
om de continue verbetering van assetmanagementac-
tiviteiten te ondersteunen.

Deze groep levert ook belangrijke input voor de the-
matische groepen Strategie en planning (zie 3.1.1) en 
Besluitvorming in het kader van assetmanagement (zie 
3.1.2).

31. Risicobeoordeling en 
-management

Het beleid en de processen voor het identificeren, kwantificeren en beperken van 
risico's en het benutten van kansen.

32. Noodplannen maken 
en de veerkracht 
analyseren

De processen en systemen om te bewerkstelligen dat een organisatie in staat is 
haar assets te blijven exploiteren zodat deze het vereiste niveau van dienstverlening 
leveren indien er zich een negatieve impact voordoet of de veiligheid en integriteit 
van de assets (ongeacht of deze in bedrijf zijn) in stand te houden.

33. Duurzame 
ontwikkeling

De interdisciplinaire samenwerkingsprocessen die een organisatie gebruikt voor het 
bewerkstelligen van een duurzame, gebalanceerde benadering van economische 
activiteiten, milieuverantwoordelijkheid en maatschappelijke vooruitgang om te 
bewerkstelligen dat alle activiteiten tot in de eeuwigheid duurzaam zijn.

34. Management of 
change

De processen van een organisatie voor het identificeren, beoordelen, 
implementeren en communiceren van veranderingen aan mensen, processen en 
assets.

35. De prestaties en 
gezondheid van 
assets monitoren

De processen en maatregelen die een organisatie gebruikt om de prestaties en 
gezondheid van haar assets met behulp van prestatie-indicatoren te beoordelen. 
De indicatoren kunnen zowel leidend als volgend zijn en maken het mogelijk 
toekomstige prestaties en gezondheid van assets te voorspellen en huidige of 
historische prestaties te beoordelen.

36. Het 
assetmanagement-
systeem monitoren

De processen en maatregelen die een organisatie gebruikt om de prestaties 
en gezondheid van haar AMS te beoordelen. Het primaire doel is evalueren 
in welke mate het AMS geschikt is voor het doel en of de organisatie haar 
assetmanagementdoelstellingen bereikt.

37. Directiebeoordeling, 
audit en 
waarborging

Processen van een organisatie voor het beoordelen en auditen van de 
doeltreffendheid van haar assetmanagementprocessen en -systeem.

38. Kostprijsberekening 
en waardering van 
assets

De processen van een organisatie voor het definiëren en vastleggen van ‘as 
built’-, onderhouds- en vervangingskosten per eenheid en de methoden die een 
organisatie gebruikt voor het waarderen en afschrijven van haar assets. Dit omvat 
het bewerkstelligen dat de kwaliteit van financiële informatie passend is voor het 
financiële verslagleggingskader van de organisatie.

39. Stakeholders 
betrekken

De methoden die een organisatie gebruikt om contact te hebben met 
stakeholders.
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3.1.7 Relaties tussen onderwerpen
Assetmanagement is, per definitie, holistisch en inte-
gratief en bijgevolg kunnen het aantal thema's en de 
grenzen ertussen op allerlei verschillende manieren 
worden getekend. Verschillende bedrijfstakken hebben 
verschillende visies op de respectievelijke activiteiten. 
Dit is min of meer vergelijkbaar met het aantal levenscy-
clusfasen in figuur 2 en de aanduidingen ervoor. Sinds 
het ontwikkelen van de onderwerpen in 2011 zijn de 
titels en toepassingsgebieden van een aantal onderwer-
pen daarom al herhaaldelijk herzien. 

Doen alsof een onderwerp op zich staat is misleidend, 
aangezien er tussen de meeste onderwerpen complexe 
onderlinge relaties bestaan. Als deze relaties in een 
schema gevisualiseerd worden, kan dit erg verwarrend 
zijn. Ter illustratie hiervan is in figuur 5 een van de 
eenvoudigere voorbeelden van een aantal belangrijke 
relaties voor de thematische groep Strategie en plan-
ning te zien. Let op:  
 • De relatie tussen de doelstellingen van de orga-

nisatie en het strategische organisatieplan en de 
onderwerpen van de thematische groep Strategie 
en planning.   

 • De sterke interactie tussen de onderwerpen van 
Strategie en planning en die van Besluitvorming in 
het kader van assetmanagement. Dit borgt dat de 
meest geschikte beslissingen worden genomen en 
dat men de implicaties ervan op de lange termijn 
begrijpt.  

 • De belangrijke input voor Strategie en planning 
vanuit de onderwerpen Stakeholders betrekken en 
Risicobeoordeling en -management in de themati-
sche groep Risico en beoordeling.

De interacties binnen en tussen andere onderwerpen 
en thematische groepen kunnen nog complexer zijn. 

Het IAM roept personen er met klem toe op zich een 
beeld te vormen van ALLE assetmanagement-onder-
werpen. Dit is van essentieel belang om inzicht te 
krijgen in hoe men het beste optimale waarde kan 
ontlenen aan de toepassing van assetmanagement. Dit 
brede inzicht leidt geleidelijk aan ook tot meer inzicht 
op dieper niveau in elk onderwerp.

Doelstellingen & 
(strategisch) plan van 
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03. Vraaganalyse
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planning

05. Asset-
managementplanning

Assetmanagement-
plannen

31. Risicobeoordeling
& -management

08. Kosten- en waardeoptimalisatie
gedurende de levenscyclus

07. Besluitvorming over 
beheer

en onderhoud

06. Besluitvorming over
investeringen

38. Kostprijsberekening
en waardering van assets

09. Resourcing-
strategie

10. Strategie voor 
stops en onderbrekingen

Opm.: Er worden 
alleen primaire 
relaties getoond

02. AM-strategie & 
-doelstellingen (SAMP)

39. Stakeholders
betrekken

Grens van het 
AM-systeem

Figuur 5: Belangrijke relaties voor de thematische groep Strategie en planning
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3.2 Het ISO-managementsysteem voor 
assetmanagement

Voor de meeste bedrijven vereist het coördineren 
van de vele facetten van assetmanagement een sys-
teem dat sturing, controle en beheersing biedt: een 
managementsysteem dus.

De ISO 55000-normen beschrijven een managementsys-
teem voor assetmanagement. De doeltreffendheid 
van ISO-managementsystemen wordt vaak in twijfel 
getrokken, maar als er afstemming is tussen een ISO-
managementsysteem en het overkoepelende bedrijfs-
brede managementsysteem voor een organisatie, kun-
nen de resultaten zeer doeltreffend zijn. Men kan niet 
verwachten dat een ISO-managementsysteem dat niet 
is afgestemd en zomaar als aanvulling is toegevoegd 
doeltreffend werkt.

ISO 55001 definieert zeven sets van eisen voor een 
managementsysteem voor assetmanagement. Elk daar-
van wordt ondersteund door 5 tot 20 “moet-verklarin-
gen” om in de details voor elke eis te voorzien:

 1) De context van de organisatie definiëren;  
 2) Betrokkenheid en sturing van het leiderschap, en 

rollen en verantwoordelijkheden; 
 3) Planning voor assets en assetmanagement op 

meer niveaus; 
 4) Ondersteuning voor doeltreffend management: 

mensen en middelen (met inbegrip van compe-
tentie), hulpmiddelen en informatie; 

 5) Operationele beheersing van het manage-
mentsysteem en afhankelijke assetsystemen; 

 6) Evaluatie van de prestaties van het manage-
mentsysteem en afhankelijke assetsystemen; en

 7) Verbetering, met inbegrip van correctie en pre-
ventie in een kwaliteitsprocesomgeving.

Veel lezers zijn waarschijnlijk bekend met de Plan-
Do-Check-Act- (PDCA-) benadering van Deming voor 
managementsystemen. Figuur 6 illustreert hoe de 
hoofdstukken van ISO 55001 aansluiten bij het PDCA-
model. Organisaties kunnen echter andere benaderin-
gen voor managementsystemen kiezen, zoals Lean en 

6. Planning
6.1 Acties om risico’s en kansen voor het 
 assetmanagementsysteem op te pakken
6.2 Doelstellingen van assetmanagement en 
 de planning om ze te bereiken

5.Leiderschap
5.1 Leiderschap en betrokkenheid
5.2 Beleid
5.3 Rollen, verantwoordelijkheden en 
 bevoegdheden binnen de organisatie

4. Context van de organisatie
4.1 Inzicht in de organisatie en haar context
4.2 Inzicht in de behoeften en verwachtingen 
 van stakeholders
4.3 Het toepassingsgebied van het asset-
 managementsysteem vaststellen

10. Verbetering
10.1 Afwijkingen en corrigerende 
        maatregelen
10.2 Preventieve maatregelen
10.3 Continue verbetering

9. Evaluatie van de prestaties
9.1 Monitoren, meten, analyseren 
 en evalueren
9.2 Interne audit
9.3 Directiebeoordeling

8. Uitvoering
8.1 Operationele planning en 
      beheersing
8.2 Verandermanagement
8.3 Uitbesteden

7. Ondersteuning
7.1 Middelen
7.2 Competentie
7.3 Bewustzijn

7.4 Communicatie
7.5 Informatie-eisen
7.6 Gedocumenteerde  
      informatie

PDCA-weergave 
van hoofdstukken 

van ISO 55001

Check Do

Act Plan

Figuur 6: Hoofdstukken van ISO 55001 en het Plan-Do-Check-Act-model
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De organisa-
tie managen

Assetportfolio

Assetmanage-
ment

Assetmanage-
mentsysteem

Six Sigma, die het PDCA-model niet volgen. Dit wordt 
benadrukt in de inleiding van ISO 55001, waarin staat:  
“De volgorde waarin eisen in deze internationale 
norm worden gepresenteerd zegt niets over hun 
belang of over de volgorde waarin ze moeten wor-
den geïmplementeerd.” 

De eisen van ISO 55001 verschaffen een combinatie 
van specifieke elementen met onderlinge interacties 
die richting, afstemming, coördinatie, beheersing 
en continue verbetering binnen het doeltreffende 
management van assets bieden. Het gecombineerde 
effect van deze elementen zou prestaties en waarbor-
ging van een ‘competent’ niveau van assetmanage-
ment moeten opleveren. 

De ISO 55000-normen dekken echter niet alle aspec-
ten van het vakgebied assetmanagement af. Ze gaan 
in op de ‘moet’-elementen, maar gaan bewust niet 
in op de ‘behoort’- of ‘zou kunnen’-elementen, noch 
op ‘hoe’ men assetmanagement implementeert. Ook 
wordt in deze normen geen aandacht besteed aan 
eventuele onderbouwing van het ontwikkelen van 
vermogens of bekwaamheden die de eisen van ISO 
55001 overstijgen en hoe dit eruit zou kunnen zien. 
In hoofdstuk 4.4 van ISO 55002 staat zelfs dat het 
voldoen aan alle eisen van ISO 55001 gelijkstaat 

met het bereiken van de minimale norm voor een 
doeltreffend assetmanagementsysteem en niet als 
einddoel behoort te worden gezien.

Het ISO 55000-managementsysteem wordt als een 
deelverzameling van het algehele vakgebied assetma-
nagement beschouwd, zoals te zien is in figuur 7 uit 
hoofdstuk 2.4.3 van ISO 55000 ‘De relatie tussen het 
assetmanagementsysteem en assetmanagement’. 

In punt 2.4.3 van ISO 55000 staat ook: ‘De organisa-
tie gebruikt een assetmanagementsysteem om asset-
managementactiviteiten te besturen, coördineren 
en beheersen. Het kan voor betere risicobeheersing 
zorgen en het waarborgt dat de assetmanagement-
-doelstellingen op een consistente wijze zullen wor-
den bereikt. Niet alle assetmanagementactiviteiten 
kunnen echter worden geformaliseerd via een asset-
managementsysteem. De organisatie kan bijvoor-
beeld aspecten zoals leiderschap, cultuur, motivatie 
of gedrag, die van aanmerkelijke invloed kunnen zijn 
op het bereiken van assetmanagementdoelstellingen, 
sturen door gebruik te maken van regelingen buiten 
het assetmanagementsysteem.’

Men kan op allerlei manieren naar deze vraag kijken en 
uitleggen waarom assetmanagement belangrijk is. 

Figuur 7: Relatie tussen assetmanagement en het assetmanagementsysteem

Gecoördineerde activiteiten van een 
organisatie om waarde te realiseren

uit assets.

Verzameling van onderling samenhan-
gende of elkaar beïnvloedende ele-
menten gericht op het vaststellen van 
assetmanagementbeleid, assetmanage-

mentdoelstellingen en processen om deze 
doelstellingen te bereiken.

Assets die binnen het toepassingsge-
bied van het assetmanagementsysteem 

vallen.
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Voor veel organisaties is assetmanagement de volgende 
stap op weg naar het creëren van waarde en beperken 
van risico’s. Het brengt ook zijn eigen businesscase en 
managementvereisten met zich mee. Elke organisatie, 
hoe groot of klein ook, zal tot de conclusie komen dat 
een of meer van de in dit hoofdstuk geïdentificeerde 
sturende factoren op haar van toepassing is en haar 
ondersteunt bij de beslissing assetmanagement in te 
voeren.

4.1 Voordelen van assetmanagement

In hoofdstuk 2.2 van ISO 55000 staat dat de voorde-
len onder andere kunnen bestaan uit:  
 • Verbeterde financiële prestaties;   • Onderbouwde besluiten over investeringen in assets;   • Gemanaged risico;   • Verbeterde diensten en resultaten;    • Aantoonbaar maatschappelijk verantwoord ondernemen; 
 • Aangetoonde compliance;   • Verbeterde reputatie;    • Een meer duurzame organisatie; en    • Verbeterde doelmatigheid en doeltreffendheid.

Sommige voordelen zijn direct te beoordelen en kwanti-
ficeren, bijvoorbeeld verlaagde kapitaal- en onderhouds-
kosten, toegenomen beschikbaarheid van assets en 
verminderde blootstelling aan risico’s. Andere voordelen 
kunnen veel lastiger te meten zijn, maar kunnen even 
belangrijk zijn wat betreft het genereren van inkomsten 
of de algehele bedrijfsprestaties (zoals een verbeterde 
reputatie en klant-/stakeholder-tevredenheid). Bovendien 
is het mogelijk dat, hoewel een groot aantal voordelen al 
op korte termijn wordt gerealiseerd, besparingen op de 
kosten van de totale levensduur van een asset pas na een 
aantal jaren gerealiseerd worden. 

4.2 De businesscase voor assetmanagement

De traditionele businesscase voor assetmanagement 
is altijd gericht geweest op kostenbesparingen door 
lagere operationele en onderhoudskosten, in com-
binatie met verbeterde productiviteit via verhoogde 
betrouwbaarheid en beschikbaarheid. 

Dit zijn belangrijke voordelen, maar de business-
case kent veel andere potentiële elementen die even 
belangrijk of belangrijker blijken te zijn:

 • Doeltreffend management van waarde, risico en 
aansprakelijkheid maakt ook deel uit van de stan-
daard-businesscase. Goed bestuur van, een goed 
inzicht in en goede beheersing van assets, kan 
het vertrouwen van stakeholders (bijv. klanten en 
regelgevende instanties die namens klanten hande-
len) verbeteren en kan tot lagere verzekeringspre-
mies leiden; 

 • Doeltreffend assetmanagement verbetert zowel 
persoonlijke als procesveiligheid

10
 en vermindert 

het risico van letsel en catastrofale gebeurtenissen; 

 • Assets dragen bij aan de reputatie en het imago 
van de organisatie, evenals aan de uitvoering van 
haar activiteiten. Assets vormen vaak de toegang 
tot de onderneming, zoals in de horeca, de detail-
handel, en verbeterd ontwerp draagt rechtstreeks 
bij aan meer bezoeken; 

 • Assetmanagement stelt grote organisaties in staat 
bedrijven of vestigingen en installaties te standaar-
diseren en te vereenvoudigen en de kosten van 
reserveonderdelen, goederen, training en onder-
steuning te verlagen; 

 • Verbeterd inzicht in de prestaties van assets door 
verbeterde gegevens en analyses; 

 • Het management van uitbestede diensten is doel-
treffender als er gebruikgemaakt wordt van asset-
management; 

 • In veel organisaties is de noodzaak operatione-
le kosten en investeringen in kapitaalgoederen 
(Capex) op doeltreffende wijze aan de verschil-
lende eenheden en divisies toe te wijzen ook een 
belangrijke drijfveer; 

 • Via assetmanagement komt deze toewijzing op 
basis van aan gegevens en informatie ontleende 
objectieve bewijzen binnen de sfeer van kwantita-
tief management; en 

 • Veiligheids-, gezondheids- en beveiligingsprogram-
ma's vereisen actuele kennis van assets.

4 Waarom is assetmanagement belangrijk?

10. Procesveiligheid is een mix van technische en managementvaardigheden gericht op het voorkomen van catastrofale ongelukken, met name explosies, branden en het 
vrijkomen van giftige stoffen, in verband met het gebruik van chemicaliën en aardolieproducten. (Centre for Chemical Process Safety)
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Veel stakeholders, waaronder directieleden, gaan 
assetmanagement als kernactiviteit voor het beper-
ken van bedrijfsrisico zien wanneer bezit, bedrijf of 
vestiging en installatie een groot deel uitmaakt van 
de totale assets op de balans. Een belangrijke rol van 
assetmanagement is waarborgen dat er waarde wordt 
geleverd overeenkomstig:

 • overeengekomen prestaties/niveaus van dienstver-
lening; 

 • rendement op investeringen (ROI) en/of rendement 
op netto-activa (RONA); 

 • het vereiste restrisicoprofiel (veiligheid, betrouw-
baarheid van assets, reputatie etc.); en 

 • de winst- en verliesrekening en het kasstroomover-
zicht zoals geprognosticeerd.

4.3 Het belang van assetmanagement 
vanuit het oogpunt van een doeltref-
fende organisatie

Binnen elke organisatie zijn er op elk niveau wel mensen 
die assetmanagement ondersteunen, omdat het een mid-
del biedt om aspecten van de doeltreffendheid van de 
organisatie die zij waarderen te verbeteren, bijvoorbeeld: 
 • Raden van Bestuur gebruiken het als hulpmiddel 

voor waarborging; 
 • CEO's (Chief Executive Officers) zien het als krach-

tig instrument om conflicten tussen divisies over 
de toewijzing van middelen op te lossen; 

 • CFO's (Chief Financial Officers) gebruiken het als bron 
van gegevens om integratie en prestaties te verbeteren; 

 • PR-medewerkers verwachten het te kunnen 
gebruiken als middel om het imago te verbeteren 
en aandacht als gevolg van incidenten te vermin-
deren of af te wenden; 

 • Assetgerelateerde managers zien het als een 
manier om hun invloed en budget te verbeteren; 

 • Operationele en onderhoudsmedewerkers ver-
wachten dat het ze zal helpen hun arbeidsomstan-
digheden en werktevredenheid te verhogen; en 

 • Het merendeel van alle medewerkers is voor ver-
standig milieubeleid en verstandige milieupraktij-
ken in verband met assets.
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4.4 Verbeterd risicomanagement

De activiteiten van organisaties van alle soorten en 
maten gaan met risico gepaard. In de ISO 55000-nor-
men wordt de wijdverbreide definitie van risico 
gebruikt - ‘effect van onzekerheid op doelstellin-
gen’. Deze definitie, die ook wordt gebruikt in ISO 
31000:200911, is afkomstig uit ISO Guide 73:200912. 
De onzekerheid kan voortkomen uit externe en interne 
factoren en invloeden. 

De benadering die een organisatie voor risicomanage-
ment toepast, wordt bepaald door haar risicobereid-
heid en -tolerantie. Deze worden beïnvloed door de 
context van de organisatie: haar sector of bedrijfstak, 
stakeholders, cultuur en doelstellingen.

Assets van een organisatie worden vaak vooral bloot-
gesteld aan risico’s van buitenaf. Bijvoorbeeld: gebou-
wen en andere bouwwerken worden blootgesteld aan 
milieurisico’s door het weer en klimaatverandering; 
transport- en nutsinfrastructuur wordt blootgesteld 
aan een steeds groter veiligheids- en beveiligingsrisico; 
alle organisaties worden blootgesteld aan de uitput-
ting van of beperkingen aan grondstoffen en aan ver-
anderende economische omstandigheden. Risico komt 
ook voort uit interne omstandigheden, waaronder het 
bouwen, gebruiken, onderhouden en afstoten van 
assets. 

De op risico gebaseerde benadering van assetma-
nagement ondersteunt organisaties bij het versterken 
van hun veerkracht in het geval van externe risico’s, 
hetgeen betere beheersing en beperking van risico’s 
die naar aanleiding van het management en de exploi-
tatie van hun assets kunnen ontstaan mogelijk maakt. 
Bijvoorbeeld assets die onderbenut of verwaarloosd 
zijn, kunnen vaak op meer passende wijze worden 
gemanaged door het mogelijke risico ervan voor de 
organisatie op stelselmatige wijze te beoordelen en 
hiermee rekening te houden. Deze benadering kan 
met name nuttig zijn voor assets die bijna aan het 
einde van hun nuttige levensduur zijn, waar traditio-
nele praktijken voor het managen van assets tot een 
hoger risico kunnen leiden door een kortetermijnbena-
dering waarbij men onderhoud tegen de laagst moge-
lijke kosten tracht te realiseren. 

4.5 Waarde ontdekken in veronacht-
zaamde middelen

Als een organisatie het doel heeft meer waarde uit 
haar assets te realiseren, kan ze deze een andere 
bestemming geven of uitbreiden om aan een veran-
derende context te voldoen. In een fabriek kunnen 
kleine aanpassingen aan assets het mogelijk maken 
producten te produceren waarnaar meer vraag is. Een 
veelvoorkomend voorbeeld is het magazijn dat tot 
appartementen wordt omgebouwd. Of het gebied op 
de luchthaven waar reizigers moeten wachten voordat 
ze kunnen boarden. Vroeger was dit een kostenpost, 
terwijl het nu een winstgevend onderdeel van de 
luchthaven is waar men kan eten, shoppen en allerlei 
vormen van vermaak vindt. In de infrastructuursector 
zijn doorvoerassets (bijv. voor transport of energie) 
met name kostbaar, omdat het wellicht onmogelijk 
is ze opnieuw te creëren mochten ze verloren gaan. 
Dergelijke assets hebben altijd al het potentieel van 
externe inkomsten geboden en dit neemt alleen maar 
toe naarmate de bevolkingsdichtheid verder toeneemt.

11. ISO 31000:2009, Risk management – Principles and guidelines
12. ISO Guide 73:2009 ‘Risk management - Vocabulary’
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4.6 De naleving van financiële verslag-
leggingsverplichtingen ondersteunen

Een technisch en financieel geïntegreerd assetmanage-
mentsysteem maakt het mogelijk te voldoen aan de 
algemene kenmerken van lokale algemeen aanvaar-
de grondslagen voor financiële verslaggeving of de 
International Accounting Standards Board (IASB). Dit 
stelt organisaties in staat aan hun doelstellingen voor 
financiële verslaglegging te voldoen. 

Bepaalde algemene kenmerken van de door het 
IASB vastgestelde International Financial Reporting 
Standards (IFRS) zijn relevant en belangrijk voor asset-
management. Dit zijn onder andere:

 • Eerlijke weergave en voldoen aan IFRS: Dit ver-
eist de getrouwe weergave van de effecten van 
transacties, andere gebeurtenissen en omstandig-
heden, overeenkomstig de definities en criteria 
voor verantwoording voor assets die in het kader 
van de IFRS zijn vastgesteld. Gebeurtenissen of 
transacties tijdens de levensduur van een assetcy-
clus kunnen onder andere zijn: de eerste opname 
ervan

13
; de verplichting tot ontmantelen, buiten 

bedrijf stellen of herstellen; een verandering in de 
nuttige levensduur; een grote inspectie of revisie; 
te koop aanbieden of afstoten.

 • Administratieve verantwoording op basis van 
de periode-toerekeningsmethode: De metho-
diek van administratieve verantwoording op basis 
van de periode-toerekeningsmethode vereist van 
organisaties dat ze inzicht hebben in de relatie tus-
sen hun operationele kosten en hun investeringen 
in kapitaalgoederen (met betrekking tot fysieke 
assets) en de levering van de gewenste waarde 
voor die organisatie. Dit vereist dat transacties 
worden geboekt op het moment dat ze worden 
overeengekomen in plaats van op het moment dat 
geldmiddelen of kasequivalenten van hand wisse-
len.

 • Materialiteit en aggregatie: : Elke wezenlijke 
klasse gelijksoortige posten moet afzonderlijk 
gepresenteerd worden. Posten van ongelijke aard 
of met een ongelijke functie moeten apart gepre-
senteerd worden, tenzij ze immaterieel zijn. In het 
geval van bezit, bedrijf of vestiging en installatie 
moet verplicht de componentenmethode worden 
toegepast. Dit betekent dat indien een asset dat 
een materieel vast activum is uit twee of meer 

componenten met een substantieel verschillende 
economische levensduur bestaat, elke component 
in het kader van afschrijving apart verantwoord 
moet worden.

4.7 Een kader voor het integreren van 
andere normen

Het kan voor een grote organisatie nodig zijn duizen-
den technische normen, codes en sectorrichtlijnen toe 
te passen en te gebruiken. Deze normen gaan in op 
de prestatie-eisen en op kwesties die verband houden 
met assetmanagement. De mogelijkheid dat asset-
management een algemeen kader voor technische 
normen biedt, werd tijdens de ontwikkeling van ISO 
55000 ingezien. In paragraaf 0.2 van de norm (‘Relatie 
met andere normen’) staat: ‘ISO 55001, ISO 55002 
en deze internationale norm kunnen worden gebruikt 
in combinatie met alle voor specifieke sectoren of 
soorten assets relevante assetmanagementnormen 
en alle relevante technische specificaties. ISO 55001 
specificeert de eisen voor een assetmanagementsys-
teem, terwijl de andere normen sector-, asset- of 
activiteitspecifieke technische eisen beschrijven of 
richtlijnen geven voor hoe ISO 55001 behoort te 
worden geïnterpreteerd en toegepast binnen een 
specifieke sector of op bepaalde assettypes.’

Assetmanagement heeft niet als doel in de plaats te 
treden van andere bestaande vakgebieden of discipli-
nes. Er zijn zeer doeltreffende normen en richtlijnen 
voor risicomanagement, systems engineering, kwa-
liteitsmanagement, betrouwbaarheidsgericht(e) ont-
wikkeling en ontwerp enzovoorts. Assetmanagement 
is ervoor bedoeld een kader te bieden waarin deze 
normen en richtlijnen doeltreffender kunnen worden 
gebruikt om waarde te leveren door de context te 
omschrijven waarin die andere vakgebieden en disci-
plines kunnen worden toegepast en geïntegreerd te 
beschrijven en te communiceren.

13. Een asset wordt in de jaarrekening van een organisatie opgevoerd als het waarschijnlijk is dat een eventueel toekomstig economisch voordeel in verband met die post 
aan de entiteit ten goede zal komen en de post gepaard gaat met kosten of een waarde die op betrouwbare wijze te meten zijn.
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Het is belangrijk te beseffen dat assetmanagement 
door mensen wordt beoefend en dat dus mensen, en 
hun kennis, competentie, motivatie en teamwork van 
grote invloed zijn op de uitkomsten van assetmanage-
ment. 

Gereedschappen en technieken zijn belangrijk: maar 
betrokkenheid van medewerkers, duidelijk leiderschap, 
en samenwerking tussen verschillende afdelingen en 
functies zijn de onderscheidende factoren van een 
organisatie die vooroploopt op het gebied van asset-
management. 

5 Wie doet assetmanagement?

Figuur 8: Assetmanagement is mensenwerk

Assetmanagement is mensenwerk
Kennis, competentie, motivatie en teamwork zijn van grote invloed 

op de resultaten van assetmanagement

Ontleend aan de ‘Big Picture’ van het IAM. 
 Ga voor meer informatie over de ‘Big Picture’ van IAM naar www.theIAM.org
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Assetmanagement grijpt in op meerdere niveaus 
binnen organisaties (bijvoorbeeld op bedrijfs-, divi-
sie-, fabrieks- en productielijnniveau) en hun supply 
chain. Voor assetmanagement is het nodig dat men-
sen uit verschillende functies en disciplines nauwer 
samenwerken dan ze voorheen wellicht deden. 
Assetmanagement gaat gepaard met bijdragen van 
partijen overal uit de organisatie, zoals: bedrijfsstra-
tegie, risico en verzekeringen, financiën, operationele 
zaken, onderhoud, beveiliging, analyse, informatiesys-
temen, milieubewustzijn, kwaliteit, ontwikkeling, ont-
werp, constructie, veiligheid en beveiliging. Elk niveau 
en elke groep die iets bijdraagt, draagt zijn eigen 
expertise, verwachtingen en activiteiten aan.

Naarmate de onderlinge afhankelijkheid tussen activi-
teiten toeneemt, worden teamwork en samenwerken 
steeds belangrijker voor de doeltreffendheid van de 
organisatie. Assetmanagement vraagt om teamwork. 
Dit zal zeer duidelijk blijken bij functieoverschrijdende 
teams op bedrijfs- of divisieniveau. Het is vereist dat 
het assetmanagementteam op dit niveau door het 
topmanagement gesteund wordt. Op bedrijfs- of divi-
sieniveau biedt het teamconcept een brede basis van 
kennis en vaardigheden voor het ondersteunen van 
assetmanagement; tevens maakt het vertegenwoordi-
ging gedurende de volledige levensduur van een asset-
cyclus en overal binnen de organisatie mogelijk. 

Voor bepaalde organisaties kunnen er redenen zijn 
waarom teams niet volledig functie overschrijdend 
zijn. Voorbeelden hiervan zijn: logistiek, geografische 
scheiding of wet- of regelgevingskwesties. In kleinere 
organisaties kan de structuur worden aangepast, waar-
bij een aantal niveaus of bijdragende groepen gecombi-
neerd wordt. Ongeacht de omvang van de organisatie 
behoort het team representatief te zijn voor de organi-
satie en door het topmanagement gesteund te worden. 

Het concept van ‘line-of-sight’ betekent dat iedereen 
die aan een asset raakt of die van invloed is op wat er 
met een asset gebeurt betrokken is bij assetmanage-
ment. Hiermee komen we bij functionele teams op 
fabrieks- of productielijnniveau en het concept van zorg 
door de operationeel medewerkers (het integreren van 
operationele en onderhoudsverantwoordelijkheden 
op installatieniveau). Het betekent ook dat teams vaak 
leden hebben die afkomstig zijn van buiten de kern van 
de organisatie, waaronder leveranciers, adviseurs en in 
sommige gevallen klanten. 

Een assetmanagementsysteem (AMS) kan iedereen die 
betrokken is bij assetmanagementactiviteiten in staat 

stellen inzicht te krijgen in hoe zijn of haar rol zich 
verhoudt tot die van andere functies en/of niveaus die 
door het managementsysteem worden afgedekt. 

5.1 Assetmanagementcultuur

De organisatiecultuur is een van de belangrijkste ele-
menten van assetmanagement. Het is een basis voor 
goed assetmanagement en een essentieel ingrediënt 
voor het slagen of falen ervan. Cultuur verwijst naar 
een verzameling waarden, overtuigingen, attitudes en 
aannames die al geruime tijd worden uitgedragen en 
waarvan men denkt dat ze van invloed zijn op gedrag 
en prestaties op de langere termijn. Een populaire en 
eenvoudige definitie is: ‘hoe we de zaken hier aan-
pakken’.

Een managementsysteem, ongeacht hoe gedetailleerd 
en zorgvuldig geïmplementeerd het is, kan niet alle 
activiteiten en handelingen van medewerkers voor-
schrijven, afdwingen of monitoren. Er zijn allerlei zaken 
die niet zijn vastgelegd. Cultuur is daarvoor het kritieke 
referentiepunt.

Een organisatie met een gezonde cultuur opbouwen is 
een belangrijk onderdeel van doeltreffend leiderschap. 
De door het topmanagement gecreëerde organisatie-
structuur kan van grote invloed zijn op de cultuur van 
de organisatie en vice versa. Cultuur is minder tast-
baar dan organisatiestructuur en is tegelijkertijd meer 
complex, aangezien er veel meer variabelen bij komen 
kijken. Een passende organisatiecultuur creëren is van 
integraal belang om het voor goed assetmanage-
ment vereiste niveau van integratie tussen functies te 
bereiken. Er is niet één juiste organisatiestructuur of 
-cultuur voor assetmanagement: het topmanagement 
van een organisatie moet ervoor zorgen dat de struc-
tuur en cultuur bevorderlijk zijn voor wat zij wil berei-
ken. Duurzame cultuurverandering vereist consistente 
gedragingen, met name vanuit het management (op 
alle niveaus, van directie tot lijnmanagers en direct 
leidinggevenden), continue communicatie en bekrach-
tiging.

Deze vergelijking uit ‘Living Asset Management’14 
illustreert de interacties die nodig zijn om de gewenste 
resultaten te behalen.

‘Assetmanagement is een vakgebied in ontwikkeling 
dat dynamisch en complex is en gepaard gaat met 
levenscyclusoverwegingen en relaties tussen verschil-
lende disciplines. Fysieke assets en managementsys-

14. Lafria, J. en Hardwick, J. Living Asset Management. Engineers Media, 2013
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temen zijn zichtbaar en tastbaar, zoals de stam 
en de takken van een boom. Leiderschap, emoties, 
cultuur en gedragingen zijn onzichtbaar en niet tast-
baar. Maar ze zijn essentieel voor een organisatie. 
Net zoals een boom meer is dan zomaar een verza-
meling stammen, takken en bladeren, is een orga-
nisatie meer dan zomaar een verzameling assets en 
de bijbehorende plannen en processen. Zonder het 
juiste leiderschap en de juiste cultuur en gedragin-
gen kan een organisatie niet de gewenste resultaten 
voortbrengen, net zoals een boom zonder de juiste 
bodem, voedingsstoffen en verzorgers geen vruchten 
kan voortbrengen.’ 

5.2 Het assetmanagementtraject voor 
organisaties

Goed geïmplementeerd assetmanagement biedt het 
potentieel de cultuur van een organisatie om te vor-
men, haar managementsystemen te integreren en 
meer waarde te bieden bij het bereiken van de doelen 
van het bedrijf. 

De ontwikkeling en initiële implementatie van asset-
management is een traject van meerdere jaren. In een 
grote organisatie kost het vaak vijf tot tien jaar voordat 

het als ‘alledaagse’ activiteit voor continue verbetering 
is ingebed. Het traject kan complex en moeilijk zijn. De 
betrokkenen moeten duidelijk zijn over waarom ze dit 
traject zijn ingeslagen en niet tevreden zijn met de sta-
tus quo of met het alleen maar streven naar tactische 
verbeteringen bij het managen van de assets op zich. 

Het beeld kan bestaan dat assetmanagement alleen 
om softwaresystemen draait en het nodig is eerst een 
inventarisatie van assets te maken. De ISO 55000-nor-
men hebben geholpen te benadrukken dat assetma-
nagement veel meer is dan dit. De meeste organisaties 
weten genoeg over hun assets om met het implemen-
teren van assetmanagement te beginnen zonder eerst 
een inventarisatie te maken. Het omgekeerde is juist 
waar: het ontwikkelen van een AMS helpt een organi-
satie haar eisen voor kennis over assets te definiëren, 
waaronder de breedte en diepte van informatie in de 
assetregistratie. 

Organisaties beginnen de ontwikkeling van assetma-
nagement vaak als tijdsgebonden project (bijv. om een 
IT-systeem te implementeren) of een werkprogramma 
(een groep met elkaar verwante projecten, bijv. het 
implementeren van een IT-systeem gecombineerd met 
procesveranderingen om de betrouwbaarheid van 
assets te verbeteren). Dit soort trajecten leidt meestal 
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tot het besef dat het op geslaagde wijze implemen-
teren van assetmanagement niet snel gaat en het 
een geïntegreerde benadering vereist die een bredere 
verzameling activiteiten beslaat. Middelen, zoals de in 
hoofdstuk 7 geïdentificeerde middelen, kunnen organi-
saties helpen hun assetmanagementtraject te starten.  

Als een organisatie een AMS op basis van ISO 55000 
wenst te implementeren, kan dit gerealiseerd wor-
den door het te combineren met haar andere ISO-
managementsystemen, zoals ISO 9000 (kwaliteitsma-
nagement), ISO 14000 (milieumanagement) of de PAS 
1192 (BIM of bouwinformatiemanagement). Deze 
benadering kan helpen om tot een snelle start te komen 
waarbij deze systemen zijn ingevoerd en goed werken 
en kan de inspanningen en kosten die gepaard gaan 
met het creëren van een AMS beperken. Ook leidt dit tot 
verbetering van integratie tussen verschillende manage-
mentsystemen en met het dominante managementsys-
teem van de organisatie. Deze benadering kan daarnaast 
toegang bieden tot brede ondersteuning van binnen de 
organisatie aangezien het gezien wordt als uitbreiding 
van het toepassingsgebied van een bestaand geïnte-
greerd managementsysteem. 

Deze integratie van managementsystemen wordt 
ondersteund door ISO/IEC-richtlijnen15 die een aantal 
van de vereiste elementen van een managementsys-
teem uitbreiden en hernoemen. Ook ondersteunen 
ze allerlei benaderingen van kwaliteitsmanagement, 
zoals Lean en Six Sigma, in aanvulling op het traditio-
nele PDCA- (plan-do-check-act-) model. De manage-
mentsysteemnormen ISO 55001, ISO 9001 en ISO 
14001 volgen deze richtlijnen.

Paragraaf 2.6 van ISO 55000, ‘Geïntegreerde manage-
mentsysteembenadering’, erkent en ondersteunt de 
integratie van managementsystemen.

‘Met behulp van een geïntegreerde managementsys-
teembenadering kan het assetmanagementsysteem 
van een organisatie op elementen van de andere 
managementsystemen, bijvoorbeeld voor kwaliteit, 
milieu, gezondheid en veiligheid en risicobeheer, van 
de organisatie worden opgebouwd. Voortbouwen op 
bestaande systemen kan ertoe leiden dat er minder 
inspanningen en kosten vereist zijn voor het opzetten 
en onderhouden van een assetmanagementsysteem. 
Het kan ook de integratie verbeteren tussen verschil-
lende disciplines en functieoverschrijdende coördina-
tie verbeteren.

Organisaties die een geïntegreerde systeembenade-
ring hebben geïmplementeerd, hebben de voordelen 
aangetoond van de geïntegreerde benadering en 
blijken minder tijd nodig te hebben om een nieuw 
systeem te implementeren. De geïntegreerde bena-
dering verlaagt niet alleen de kosten, maar ook de 
risico’s, en verbetert de acceptatie van elk nieuw 
systeem. Omdat assetmanagement aanknopingspun-
ten heeft met zoveel onderdelen van de organisatie, 
is het een natuurlijke kandidaat voor een geïnte-
greerde systeembenadering.’

Op een bepaald punt zal het nodig zijn het AMS te 
integreren met het dominante en andere manage-
mentsystemen van de organisatie, zoals: financieel 
management, personeelsmanagement, juridisch en 
IE-management, en marketing en sales. Deze integra-
tie in een vroeg stadium oppakken is  in veel gevallen 
efficiënter dan managementsystemen op een later 
moment trachten samen te voegen.

Evenzo zal een organisatie een assetmanagementver-
mogen willen ontwikkelen dat erop is afgestemd om 
optimaal op de eigen omstandigheden aan te sluiten. 
Dit kan worden versneld door, en sterk gebaat zijn bij, 
het nadenken over de beschikbare assetmanagement-
modellen en de vermogens en bekwaamheden waar-
door deze worden ondersteund. Deze kunnen infor-
matie opleveren die niet beschikbaar is binnen de ISO 
55000-documenten en kunnen, indien gewenst door 
de organisatie, helpen bij het ontwikkelen van hogere 
niveaus van volwassenheid van assetmanagement.

Naarmate assetmanagement meer ingevoerd raakt, 
kan het behouden van afstemming tussen verschil-
lende afdelingen een van de uitdagingen voor een 
organisatie zijn. Dit risico kan toenemen zodra asset-
management een alledaagse praktijk wordt en er na 
verloop van tijd grote veranderingen zijn opgetreden 
wat betreft het management of medewerkers in de 
bijdragende afdelingen en/of toeleveringsketen. Goed 
verandermanagement en krachtig leiderschap met 
inzicht in, en een focus op, het behouden van afstem-
ming zal cruciaal zijn om te bewerkstelligen dat het 
assetmanagementtraject op koers blijft.

15. ISO/IEC-richtlijnen, deel 1, en Consolidated ISO Supplement, Annex SL, Appendix 2. (2013, vierde editie).
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5.3 Volwassenheid van assetmanagement

Zoals eerder in 2.1 is geïdentificeerd, de meningen ont-
wikkelen zich in dezelfde richting en is het verrassend 
hoe consistent dit tussen verschillende bedrijfstakken/
sectoren en voor verschillende soorten assets en omge-
vingen kan zijn.

Veel organisaties kiezen ervoor hun AMS door onaf-
hankelijke derden op overeenstemming met de ISO 
55001-norm te laten beoordelen. Een ISO 55001-cer-
tificaat bewijst een bepaald niveau van competentie 
en adequate toepassing van assetmanagement. Om 
optimale waarde te ontlenen aan het beoordelings- 
en certificeringsproces is het raadzaam gebruik te 
maken van beoordelende instanties die erkend zijn via 
een formeel programma, zoals de programma’s die 
beheerd worden door nationale accreditatie-instanties, 
of het Endorsed Assessor Scheme van het IAM. 

Dergelijke beoordelende instanties zullen in staat zijn 
aan te tonen dat hun individuele auditoren kennis van 
en inzicht in assetmanagement en de managementsys-
teemnorm hebben. Dit kan bereikt worden door te 
toetsen of ze voldoen aan de Specification16 van het 
Global Forum via een examen voor een van de volgen-
de kwalificaties:

 • Het ‘Certificate in Asset Management’ van het 
IAM; of 

 • Het ‘Certified Asset Management Assessor’-examen17.

De volwassenheid van assetmanagement gaat verder 
dan het voldoen aan ISO 55001. Er zullen organisaties 
zijn die, om hun bedrijfsdoelstellingen te bereiken, niet 
willen volstaan met slechts overeenstemming met de 
norm, maar die hun vermogen verder willen ontwikke-
len. Het vakgebied assetmanagement is voortdurend in 
ontwikkeling via procesinnovaties, nieuwe technologie en 
lering die getrokken wordt. Dit stelt het inzicht in ‘beste’ 
praktijk voortdurend ter discussie. Ook hebben organisa-
ties sterk uiteenlopende operationele omgevingen, beper-
kingen, culturen en kansen. Dit betekent dat wat als 
‘competent’ of ‘uitmuntend’ gezien zou moeten worden, 
afhangt van de context van de organisatie. Waar ken-
merken in de ene bedrijfstak of in bepaalde omstandig-
heden als ‘uitmuntend’ beschouwd worden, zijn in een 
andere bedrijfstak of andere omstandigheden wellicht 
andere kenmerken van toepassing of wenselijk.

Het IAM heeft een schaal voor volwassenheid en ter-
minologie ontwikkeld om het vermogen en de volwas-
senheid van assetmanagement te definiëren. De schaal 
en de bijbehorende richtlijnen gaan in op de volwas-
senheid van:

 • het managementsysteem (overeenstemming met 
ISO 55001, hetgeen voor een ‘competent’ niveau 
van volwassenheid staat); en 

 • het assetmanagement van een organisatie (het 
bredere vakgebied, zoals gedefinieerd door de 
39 onderwerpen van het Asset Management 
Landscape)

De definities en kenmerken van de hogere niveaus 
van volwassenheid (dat wil zeggen hoger dan 
‘Competent’) zijn contextafhankelijk en tijdelijk 
(aangezien de toonaangevende eigenschappen 
van ‘Uitmuntendheid’ voortdurend verschuiven). 
Organisatiecultuur is een specifieke onderscheidende 
factor voor de hogere niveaus van volwassenheid. Het 
vermogen voor leren en continue verbetering is een 
indicator van hoe goed assetmanagement is inge-
voerd.

Kenmerken van de context van de organisatie die van 
invloed zijn op wat in assetmanagement haalbaar en 
de moeite waard is, vallen in drie categorieën uiteen: 
 • Het kritieke karakter van assetsystemen (het belang 

van het optimaal managen van de assets); 
 • Schaal en complexiteit van de assetportfolio 

(de moeilijkheid van het optimaal managen van 
assets); en

 • De vluchtigheid van de bedrijfsomgeving (de 
beperkingen/kansen om assets gedurende hun 
hele levenscyclus optimaal te managen).

Meer informatie hierover is te vinden op 
www.theIAM.org 
 

16. GFMAM Competency Specification for an ISO 55001 Asset Management System Auditor/Assessor, eerste editie, versie 2, ISBN 978-0-9871799-5-1 
 http://www.gfmam.org/files/ISBN978_0_9871799_5_1_GFMAM_ISO55001_Auditor_Assessor_Specification_Edition_1_v2_English.pdf 
17. Het CAMA-examen wordt aangeboden door World Partners in Asset Management, een subgroep van leden van het Global Forum.
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5.4 Persoonlijke ontwikkeling in asset-
management

Gezien de relatief jonge leeftijd en het brede toepas-
singsgebied van assetmanagement is het onvermijdelijk 
dat mensen die zich met dit vakgebied gaan bezighou-
den al aangetoonde competenties hebben in een ander 
beroep, zoals engineering of de financiële wereld, en 
wellicht aanzienlijke specialistische expertise hebben in 
een veld als onderhoud of auditen.
Uitdagingen voor mensen die een eigen assetmanage-
menttraject overwegen, zijn onder andere het bepalen 
welke competenties ze moeten en/of willen ontwik-
kelen en de trainings- en leermaterialen vinden die ze 
hiervoor nodig hebben. 
Het Competences Framework van het IAM (www.
theIAM.org) ) biedt een goed uitgangspunt om inzicht 
te krijgen in de competenties die nodig zijn voor gene-
rieke assetmanagementrollen. Een van de drijfveren 
achter de ontwikkeling ervan was mensen helpen hun 
training en professionele ontwikkeling te plannen.

Zodra men heeft vastgesteld welke competenties men 
wil ontwikkelen, zijn er veel opties om de desbetref-
fende kennis op te doen, waaronder:

 • Assetmanagementtrainingen, zoals de trainingen 
die worden gegeven door IAM Endorsed Training 
Providers (www.theIAM.org);

 • Publicaties en online middelen zoals ISO 55000, de 
Subject Specific Guidance- (SSG-) documenten van 
het IAM, het IIMM, en gepubliceerde lesboeken 
over assetmanagement (zie hoofdstuk 7 ‘Middelen 
van het IAM’, en 8 ‘Referenties en verder lezen’); 

 • Conferenties over assetmanagement;

 • Werken aan projecten/initiatieven die het mogelijk 
maken assetmanagementkennis op specifieke vlak-
ken te ontwikkelen - bijvoorbeeld, deelnemen aan 
IAM-projecten met andere assetmanagementpro-
fessionals uit verschillende bedrijfstakken.

Geïnteresseerden kunnen hun kennis van assetma-
nagement ook via examens testen en kunnen, als ze 
slagen, een assetmanagementkwalificatie zoals het 
door het IAM ontwikkelde Certificaat of Diploma krij-
gen (www.theIAM.org).
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Dit hoofdstuk gaat dieper in op de 39 
onderwerpen die gepresenteerd worden 
in de zes thematische groepen van het 
Conceptual Model van het IAM (figuur 9).

De thematische groepen zijn afgestemd 
op het Asset Management Landscape 
van het Global Forum (figuur 10). 

Het model van het IAM is opgezet om 
inzicht te geven in:  

 • de reikwijdte van activiteiten binnen 
het toepassingsgebied van assetmanage-
ment; 

 • de onderlinge relaties tussen activitei-
ten en de noodzaak ze te integreren; en

 • de essentiële rol die assetmanagement 
speelt bij het realiseren van afstemming 
op en het bereiken van de doelen van het 
strategische plan van een organisatie.

6 De assetmanagementthema's

Figuur 9: Het conceptuele assetmanagementmodel 
van het IAM

Figuur 10: De 39 onderwerpen en de 6 thematische groepen in het conceptuele model van het IAM
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1. Assetmanagementbeleid
2. Assetmanagementstrategie en 
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4. Strategische planning
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Groep 1 - Strategie en 
planning
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assetmanagement
28. Organisatiestructuur
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Het belang van individuele onderwerpen voor een 
specifieke organisatie zal afhangen van haar doel en 
context als organisatie. Tot op welk niveau personen 
specialistische kennis over bepaalde onderwerpen 
moeten of willen ontwikkelen, zal afhangen van hun 
loopbaanambities of hun rol binnen een organisatie, 
of de organisatie(s) die ze ondersteunen. Het IAM 
is van mening dat zelfs als personen zich op een 
bepaald gebied van assetmanagement specialiseren, 
het belangrijk is dat iedereen inzicht heeft in hoe zijn 
of haar activiteiten aansluiten op of interactie hebben 
met de andere onderwerpen en de elementen van het 
assetmanagementsysteem (AMS).

Het IAM ontwikkelt Subject Specific Guidance- (SSG-) 
documenten die dieper ingaan op individuele onder-
werpen. Deze serie documenten is opgezet om de in 
deze anatomie samengevatte stof over de specifieke 
onderwerpen uit te breiden en te verrijken en aan te 
geven waarmee men rekening moet houden bij het 
opzetten, onderhouden en verbeteren van een AMS 
met betrekking tot het thema in kwestie. Ze dekken 
allerlei bedrijfstakken af en gaan, waar relevant, in op 
de verschillen in volwassenheid en operationele con-
texten van die bedrijfstakken en van organisaties daar-
binnen. Al naar gelang de situatie geven SSG’s case-
study‘s uit verschillende gebieden die de belangrijkste 
punten ondersteunen. Waar er zeer sterke onderlinge 
verbanden zijn tussen verschillende onderwerpen, kan 
één document meer dan één onderwerp behandelen. 
www.theIAM.org   
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6.1.1 Assetmanagementbeleid
Een assetmanagementbeleid bevat de principes op 
hoog niveau en de harde randvoorwaarden aan de 
hand waarvan de organisatie haar assets managet. 
Voor dit beleid wordt formeel goedkeuring gegeven 
door een directielid, als blijk van de betrokkenheid bij 
het assetmanagement van de organisatie.

Een assetmanagementbeleid is de basis voor de asset-
managementbenadering van een organisatie. Het is 
een belangrijke component van de ‘line-of-sight’ en 
biedt een kader voor het in assetmanagementdoelstel-
lingen vertalen van de strategische doelstellingen van 
de organisatie en voor de principes die richting geven 
aan de ontwikkeling van de assetmanagementstrate-
gie.

ISO 55001 geeft eisen voor een assetmanagementbe-
leid in vijf categorieën:  

 • Consistentie – met het strategische plan van de 
organisatie en ander beleid van de organisatie;

 • Geschiktheid – voor het doel van de organisatie en 
de aard en schaal van de assets en activiteiten van 
de organisatie;

 • Commitment – tot het door de organisatie voldoen 
aan alle eisen (bijv. van wet- en regelgeving) die 
van toepassing zijn en tot continue verbetering van 
het assetmanagementsysteem (AMS); 

 • Een kader – voor het vaststellen van assetmanage-
mentdoelstellingen; en

 • Communicatie – richting managers en medewer-
kers binnen de organisatie, belangrijke partners in 
de toeleveringsketen en al naar gelang de situatie 
beschikbaar gesteld aan stakeholders.

Het opstellen van een assetmanagementbeleid met de 
juiste balans voor de omstandigheden van een organi-
satie kan een hele uitdaging zijn. De structuur, lengte 
en inhoud van het assetmanagementbeleid loopt van 
organisatie tot organisatie uiteen, en kan bestaan 
uit één document of uit een gestructureerde groep 
documenten, mogelijk met een ‘assetmanagement-
beleidsverklaring’ van één pagina die geschikt is voor 
de publicatieborden. Ongeacht het gebruikte format, 
is het van essentieel belang dat het volgende duide-
lijk wordt verwoord: hoe de organisatie haar assets 
wil managen, de beginselen die zij gaat volgen bij de 
besluitvorming en het feit dat het topmanagement 
zich tot het beleid verbonden heeft.
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6.1.2 Assetmanagementstrategie en -doelstellingen
Een assetmanagementstrategie en de bijbehorende asset-
managementdoelstellingen kunnen als tweede niveau 
van de ‘line-of-sight’ van een organisatie worden gezien. 

Een assetmanagementstrategie - in ISO 55000 wordt 
de term ‘Strategisch Assetmanagementplan’ (SAMP) 
gebruikt - beschrijft de langetermijnbenadering van 
een organisatie voor het managen van haar assets. 
Dit geeft aan hoe doelstellingen van de organisatie 
moeten worden omgezet in assetmanagementdoel-
stellingen, de aanpak voor het ontwikkelen van (een) 
assetmanagementplan(nen), en de rol van het asset-
managementsysteem bij het ondersteunen van het 
bereiken van de assetmanagementdoelstellingen 

De doelstellingen leggen vast wat de organisatie wil 
bereiken met haar assetmanagementactiviteiten, waar-
onder het toekomstvaste geschiktheids- en prestatie-
-eisen van assets, assetsystemen en het assetportfolio 
in zijn geheel. Waar mogelijk behoren doelstellin-
gen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en 
Tijdgebonden (SMART) te zijn en op alle relevante 
niveaus voor alle functies binnen de organisatie te 
worden vastgesteld. 

De assetmanagementstrategie beschrijft ook hoe de 
organisatie haar assetmanagementvermogens en het 
AMS (d.w.z. haar processen, informatie, systemen, 
medewerkers, gereedschappen, middelen etc.) gaat 
ontwikkelen en verbeteren. 

De assetmanagementstrategie kan een aantal functio-
nele strategieën omvatten gericht op specifieke activi-
teiten (bijv. kapitaalinvesteringsprojecten, operationele 
zaken, onderhoud) en assetklassen. Deze functionele 
strategieën zijn typisch een output van de thematische 
groep Besluitvorming in het kader van assetmanage-
ment (zie 6.2). 

Bij de ontwikkeling van een assetmanagementstrate-
gie worden de volgende zaken meestal in aanmerking 
genomen: 
 • Consistentie: met het assetmanagementbeleid, 

het strategische plan van de organisatie en ander 
beleid en andere strategieën van de organisatie; 

 • Een op risico’s gebaseerde benadering: dit defi-
nieert de criteria voor de aanvaardbaarheid van 
risico’s en stelt prioriteiten voor activiteiten op 
basis van het risicoprofiel van het asset of de 
activiteit; 

 • Levenscyclusbenadering: hierbij wordt expliciet 
gekeken naar de levenscyclus van de assets en 

de onderlinge afhankelijkheden tussen de indivi-
duele levenscyclusfasen; 

 • Kader: er wordt een kader vastgesteld, met inbe-
grip van besluitvormingscriteria, voor het onder-
steunen van de ontwikkeling van assetmanage-
mentdoelstellingen en -plan(nen); 

 • Stakeholderbehoeften: er wordt ingegaan op de 
eisen en verwachtingen van stakeholders; 

 • Asseteisen: functionele, prestatie- en conditie-
-eisen voor de assets (zowel in het heden als de 
toekomst) worden geïdentificeerd, rekening hou-
dend met veranderingen in vraag en/of niveaus 
van dienstverlening;  

 • Onzekerheid: de doelstellingen zijn gebaseerd 
op scenario-analyses waarin wordt gekeken naar 
mogelijke toekomstige veranderingen en, indien 
relevant, de output van een beoordeling van 
duurzame ontwikkeling; en 

 • Continue verbetering: dit omvat relevante terug-
koppeling, waaronder output vanuit de manage-
mentreview, om het assetmanagementvermogen 
van de organisatie te verbeteren en te bewerkstel-
ligen dat het nog steeds passend is voor het doel.

De assetmanagementstrategie en -doelstellingen moe-
ten passend bij de situatie naar relevante interne en 
externe partijen worden gecommuniceerd.
Het proces waarmee assetmanagementdoelstellingen 
zich als een waterval door een organisatie verspreiden 
heeft een aanzienlijke impact op het behouden van 
afstemming binnen verschillende delen van de orga-
nisatie. Als tegenwicht tegen de verkokering waartoe 
veel organisaties geneigd zijn, kan het nuttig zijn als 
medewerkers prestatiedoelstellingen hebben die com-
plementair zijn aan andere afdelingen en samenwer-
king met die afdelingen stimuleren.

6.1.3 Vraaganalyse
Tijdens het ontwikkelen van de assetmanagementdoelstel-
lingen en assetmanagementstrategie (SAMP) is het belang-
rijk na te denken over de huidige en geraamde vraag naar 
het product of de dienst van de organisatie en hoe deze 
vraag zich vertaalt in de van de assets vereiste output. Dit 
vereist dat een gestructureerde vraaganalyse wordt uitge-
voerd alvorens de assetmanagementstrategie (SAMP), -doel-
stellingen en -plannen volledig te ontwikkelen.

Bij het uitvoeren van een vraaganalyse dient men een 
aantal elementen in aanmerking te nemen: 
 • Historische vraag, 
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 • Drijfveren voor vraag en de verandering in de vraag 
in de loop van de tijd, 

 • Voor commerciële organisaties: de veranderingen 
in prijs in de loop van de tijd (bijv. marktprijzen of 
veranderingen door prijsmaatregelen als gevolg 
van regelgeving), 

 • Veranderingen in vereiste niveaus van dienstverle-
ning en/of producten.

Er kunnen kwantitatieve instrumenten worden gebruikt 
voor het maken prognoses van de vraag en van ver-
eiste niveaus van dienstverlening. Dit kan gebaseerd 
worden op allerlei bronnen van informatie waaronder 
direct onderzoek, historische trends en politieke, juri-
dische, sociaaleconomische, technologische en milieu-
factoren.
Prognoses en onzekerheid gaan hand in hand en men 
zou allerlei scenario’s kunnen overwegen waarbij voor 
elk scenario ramingen van de vraag worden opgesteld 
om zo tot een scala van mogelijke toekomstige eisen 
te komen. 

6.1.4 Strategische planning
Strategische planning is het proces voor het vaststellen 
van assetmanagementdoelstellingen en het ontwik-
kelen van de assetmanagementstrategie (SAMP). Dit 
biedt het platform voor meer gedetailleerde assetma-
nagementplannen. Strategische planning wordt meest-
al in het kader van het algehele strategische plannings-
proces van de organisatie uitgevoerd.

De organisatiedoelstellingen worden eerst naar asset-
managementdoelstellingen vertaald, waarbij rekening 
wordt gehouden met de eisen van stakeholders, de 
eisen van wet- en regelgeving en normen die van toe-
passing zijn en de geraamde vraag naar producten en 
diensten van de organisatie.
De assetmanagementstrategie (SAMP) wordt vervol-
gens ontwikkeld om te voorzien in de langetermijn-
benadering waarin wordt vastgelegd hoe de asset-
managementdoelstellingen bereikt gaan worden. Bij 
de ontwikkeling van de assetmanagementstrategie 
(SAMP) wordt gekeken naar:

 • de huidige conditie, prestaties, benutting en het hui-
dige geschiktheid van de assetportfolio en hoe dit 
na verloop van tijd en door het verwachte gebruik 
waarschijnlijk zal veranderen;

 • de doelstellingen van de organisatie en het (stra-
tegische) plan van de organisatie om aan de 
geraamde toekomstige vraag te voldoen 

 • de beperkingen op de middelen van de organisatie, 
zoals beschikbare financiële middelen, belangrijke 
vaardigheden, bedrijf of vestiging en installatie; 

 • het vermogen en de capaciteit van de toeleverings-
keten - zie ook Resourcing-strategie (zie 6.2.4) en 
Inkoop -en ketenmanagement (zie 6.5); 

 • de toegankelijkheid van de assets of geplande 
onderbrekingen die vereist zijn om werkzaam-
heden uit te voeren - zie Strategie voor stops en 
onderbrekingen (zie 6.2.5); 

 • de noodzaak nieuwe assets te verwerven of 
bestaande assets te verbeteren om aan de toege-
nomen vraag te voldoen, of als alternatief niet-as-
setoplossingen te overwegen voor het reguleren 
van de vraag via beperkingen, prijsstelling of 
maatregelen om het gedrag van de verbruikers of 
consumenten van het product of de dienst te ver-
anderen; 

 • kansen die nieuwe technologie kan bieden om de 
benutting van bestaande assets te verbeteren of 
werkzaamheden sneller en/of doelmatiger uit te 
voeren; en 

 • de businesscase voor eventueel benodigde investe-
ringen, waarbij gekeken wordt naar de waarde en 
de kosten over de hele levensduur overeenkomstig 
de besluitvormingscriteria en de methoden voor 
besluitvorming in het kader van assetmanagement 
van de organisatie.

De assetmanagementstrategie (SAMP) biedt de basis en 
het kader voor het ontwikkelen van een gedetailleerd 
assetmanagementplan of gedetailleerde assetmanage-
mentplannen. Deze kunnen verschillende niveaus en 
functies binnen de organisatie betreffen (zoals verschil-
lende businessunits, assetportfolio’s en assetklassen) en 
kunnen gelden voor verschillende soorten activiteiten 
(zoals kapitaalinvesteringsprojecten voor het verwerven, 
creëren, vernieuwen of verbeteren van assets, en de 
exploitatie, het onderhoud of het afstoten van bestaande 
assets). Het is van essentieel belang dat assetmanage-
mentplannen volledig worden afgestemd op de asset-
managementstrategie (SAMP). Strategische planning en 
assetmanagementplanning (zie 6.1.5) vereisen een itera-
tieve benadering, waarbij top-down strategische sturing 
gecombineerd wordt met bottom-up eisen voor assets 
en de vermogens van het AMS.

6.1.5 Assetmanagementplanning
Assetmanagementplanning volgt uit strategische 
planning (zie 6.1.4) en is het proces van het ontwik-
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kelen van het (de) gedetailleerd(e) assetmanagement-
plan(nen) op basis van de assetmanagementstrategie 
(SAMP) en -doelstellingen. 

Assetmanagementplannen specificeren de activiteiten 
die een organisatie voornemens is uit te voeren om 
haar assetmanagementdoelstellingen te bereiken, plus 
de vereiste middelen, tijdskaders en kosten voor vol-
tooiing en verantwoordelijkheden voor het uitvoeren 
van die activiteiten. Het toepassingsgebied van het 
plan of de plannen omvat:

 • alle activiteiten die rechtstreeks verband houden 
met assets om de doelstellingen van assetmanage-
ment te bereiken; en 

 • de acties die nodig zijn om de geïdentificeerde 
asset- en assetmanagementgerelateerde risico’s 
en acties die voortkomen uit eerdere storingen en 
incidenten op te pakken. 

De informatie in het assetmanagementplan (of de 
plannen) omvat:
 • de verantwoordelijkheden voor het leiden en uit-

voeren van elke activiteit;  
 • de middelen die nodig zijn om elke activiteit uit te 

voeren, met inbegrip van financiële en personele 
(aantallen en specialistische vaardigheden/kennis) 
middelen en uitrusting;

 • de tijdskaders voor het voltooien van activiteiten, 
met inbegrip van eisen voor toegang en onderbre-
kingen; 

 • wanneer de verwachte output of voordelen, 
bereikt worden; en 

 • de bedreigingen/risico’s voor de uitvoering en de 
vereiste beperkende maatregelen.

De planningsactiviteiten en -methoden worden vaak in 
procedures of een planningshandboek gespecificeerd 
en zouden meestal bestaan uit: 
 • hoe prioriteiten moeten worden toegekend aan 

activiteiten binnen het plan of de plannen, beslis-
singen genomen moeten worden, en wie er ver-
antwoordelijk is voor besluitvorming in het kader 
van assetmanagement; 

 • het proces om de optimale combinatie te bepalen 
van activiteiten die nodig zijn om een doelstel-
ling te realiseren door passende technieken voor 
besluitvorming in het kader van assetmanagement 
toe te passen;   

 • de beschrijving van de criteria die in aanmerking 
moeten worden genomen om het plan of de plan-
nen te onderbouwen; en  

 • hoe het plan of de plannen goedgekeurd, gemoni-
tord, beoordeeld en geactualiseerd wordt of wor-
den.

Geslaagde uitvoering van het (de) assetmanagement-
plan(nen) is afhankelijk van integratie met andere plan-
nen van de organisatie in zowel de ontwikkelings- als 
leverfasen, bijv. financiën, gezondheid en veiligheid, 
personeelszaken, juridische zaken, inkoop.
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6.2.1 Besluitvorming over investeringen
Besluitvorming over investeringen omvat het in kaart bren-
gen en het analyseren van opties voor ingrepen in het asset-
portfolio: het creëren van nieuwe of het (tijdig) vervangen 
van bestaande assets om de prestaties van assets op het 
juiste peil te houden.

Door de investering van kapitaal wordt de intrinsieke waar-
de van een organisatie groter: het verhoogt haar financiële 
waarde, en door deze op het juiste moment te plaatsen kan 
het succes van de organisatie significant toenemen. 
Het kan zijn dat investeringen verplicht zijn omdat moet 
worden voldaan aan wet- of regelgeving. Maar er kunnen 
natuurlijk ook andere, discretionaire redenen ten grondslag 
liggen aan de investering. 
Discretionaire uitgaven moeten onderbouwd worden, reke-
ning houdend met de manier waarop de organisatie kapi-
taalinvesteringen financiert en met de verschillende alterna-
tieve investeringseisen of -kansen die de organisatie tot haar 
beschikking heeft . Bijgevolg kijken methoden voor inves-
teringsbeslissingen naar de waarde van het geld in de tijd 
(verdiscontering). Daarbij moeten vaak strikte administratieve 
verantwoordings- en verslagleggingsmethoden/financiële 
regels worden toegepast, waarbij recht wordt gedaan aan 
interne criteria die de organisatie gebruikt. De meest gebrui-
kelijke methode voor het evalueren van investeringsbeslis-
singen is de kosten-batenanalyse waarbij gebruikgemaakt 
wordt van verdisconteerde kasstromen. 
 

Er kunnen allerlei criteria worden gebruikt om te beoordelen 
of een investering de moeite waard is en om alternatieve 
investeringen te vergelijken. De meest gangbare zijn netto 
contante waarde (Net Present Value - NPV), de interne dis-
contovoet (Internal Rate of Return - IRR) en terugverdientijd 
(de geldswaarde per vandaag, de discontovoet waartegen 
de investering waarde neutraal is en de tijd die nodig is om 
de kosten terug te verdienen). Ook moet een organisatie 
bepalen in hoeverre zij in staat is om investeringen te finan-
cieren.
Bij berekeningen voor een kosten-batenanalyse moet wor-
den bepaald hoe lang het asset moet functioneren, waarbij 
alle kosten en baten gedurende die periode moeten wor-
den meegenomen. Dit wordt ook wel Life Cycle Costing 
genoemd (LCC), wat wordt verder besproken in het hoofd-
stuk over kosten- en waardeoptimalisatie gedurende de 
levenscyclus (zie 6.2.3). 

Voorstellen voor kapitaalinvesteringen worden meestal geca-
tegoriseerd om het bereiken van strategische doelstellingen 
of op specifieke soorten investeringen (zoals milieuverbete-
ringen) inzichtelijk te maken. Dit stelt een organisatie in staat 
te bewerkstelligen dat investeringen worden afgestemd op, 
en er prioriteiten aan worden toegekend om, assetmanage-
mentdoelstellingen te bereiken, waarbij optimaal gebruik 
wordt gemaakt van de beschikbare middelen.
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Binnen organisaties behoren werkwijzen te bestaan om con-
sistente voorbereiding, evaluatie en vergelijking van investe-
ringsvoorstellen te kunnen maken.  

De strategische planning (zie 6.1.4) stelt mogelijk eisen aan 
langetermijninvesteringen. In dit vroege stadium kunnen dit 
voorstellen op hoofdlijnen zijn, die nog nadere detaillering 
vergen. Vaak wordt begonnen met het opzetten van een 
investeringsplan op hoofdlijnen, zonder aanvullende randvoor-
waarden. Vervolgens wordt dit afgezet tegen wat mogelijk 
is, geredeneerd vanuit de beperkingen die de organisatie stelt 
(waaronder financieringsregels, beschikbare middelen/budget, 
de capaciteit van leveranciers en (on)beschikbaarheid). Het 
toewijzen van prioriteiten aan discretionaire investeringen in 
kapitaalgoederen behoort te worden gebaseerd op duidelijke 
criteria, waarbij rekening wordt gehouden met de waarde 
en urgentie van de beslissing. Dit proces wordt aangeduid als 
waarde-optimalisatie en is erop gericht om de beste combina-
tie van baten afgestemd op de strategische doelen en levens-
cycluskosten van de organisatie te bereiken. Dit proces wordt 
verder besproken in het hoofdstuk over kosten- en waardeop-
timalisatie gedurende de levenscyclus (zie 6.2.3). 

Het is gangbaar dat, zodra een besluit tot een  investerings-
voorstel is genomen, gedetailleerdere voorstellen worden 
uitgewerkt en alternatieven worden geëvalueerd. Dit vereist 
een meer gedetailleerde kosten-batenanalyse, ondersteund 
door relevante informatie, onder andere over gepland en 
ongepland onderhoud en exploitatiekosten gedurende 
levensduur.

Voorstellen behoren te worden ondersteund door risicobe-
oordelingen voor ieder alternatief. Dit kunnen eenvoudige 
subjectieve benaderingen zijn, waarin voorstellen worden 
toegewezen aan verschillende risicocategorieën en -niveaus, 
maar ook diepgaande gekwantificeerde risicobeoordelingen. 
De eisen die aan beheersmaatregelen en beperkende maat-
regelen worden gesteld worden in het risicobeoordelings-
proces van de organisatie vastgelegd.

In de praktijk blijkt het goed te werken als strategieën wor-
den ontwikkeld voor het managen van assets die vanwege 
hun financiële waarde of vanwege gevolgen van eventueel 
falen kritiek zijn voor de organisatie. Deze strategieën zijn 
behulpzaam bij het opstellen van langetermijnprognoses 
voor kapitaalinvesteringen voor de vervanging van assets en 
bij prioriteren en bundelen van investeringen. 
Verouderende assets brengen extra uitdagingen met zich 
mee als deze op andere manieren beginnen te falen. Dit 
kan er namelijk toe leiden dat het weliswaar duidelijk is dat 
het asset faalt, maar dat niet wordt opgemerkt dat er ook 
sprake van is dat het einde van de economische levens-
duur is bereikt. Dit moment wordt meestal gekenmerkt 
door afnemende prestaties, toenemende operationele en 

onderhoudskosten, afnemende betrouwbaarheid, of een 
onaanvaardbare toename van de faalkans. Het is misschien 
nog wel mogelijk om het asset op een acceptabel niveau 
te laten presteren, maar een volledige analyse leidt dan tot 
de conclusie dat het niet langer economisch is om het asset 
te blijven gebruiken. Het ontwikkelen van een strategie, of 
strategieën, voor verouderende assets kan een organisatie 
helpen omstandigheden voor het einde van de economische 
levensduur te herkennen en tijdig passende risicobeperkende 
maatregelen in te plannen.
Er zijn allerlei opties om om te gaan met het einde van de 
levensduur van een asset of assetsysteem. De eenvoudigste 
manier om te reageren op functioneel falenis vaak de direc-
te vervanging op het moment dat zich falen voordoet.. Vaak 
is dit passed voor assets met een lage waarde en een weinig 
kritiek karakter of voor assets met hoge waarde, die redun-
dant zijn uitgevoerd, mits het probleem snel hersteld kan 
worden en de gevolgen van het falen beperkt zijn. Waar 
de kosten van geplande vervanging lager zijn dan die van 
ongeplande vervanging (vanwege bijkomende gevolgschade 
zoals productie-uitval en boetes die betaald moeten wor-
den), is het normaal gesproken wenselijk om vervanging van 
de assets in te plannen, voor zich functioneel falen voordoet. 

Het belang van een planmatige benadering neemt verder 
toe als er sprake is van grote aantallen kritieke assets die 
het einde van hun levensduur naderen. Het kan nodig zijn 
langetermijnplannen te ontwikkelen om de benodigde 
middelen tijdig te onderbouwen en beschikbaar te hebben. 
Strategische plannen voor besluitvorming over langetermijn 
vervangingsplannen zijn meestal gericht op assetfamilies en 
omvatten richtlijnen voor prioritering(binnen de families): 
welke assets worden het eerst vervangen?. Vaak is het het 
beste als voor de besluitvorming over vervanging gebruik 
wordt gemaakt van beslissingsondersteunende tools en 
modellen. 

Voor veel soorten assets kunnen maatregelen worden getrof-
fen om de levensduur te verlengen. De mogelijkheden hier-
voor lopen uiteen van veranderingen aan onderhoudsregimes 
tot uitgebreide tussentijdse renovaties. Om te bepalen welke 
strategie het meest doelmatig is moeten de kosten en baten 
van verschillende opties voor het verlengen van de levensduur 
van het asset worden afgewogen.

Vaak ligt het meer voor de hand om de vervanging van een 
asset te onderbouwen vanuit de behoefte aaneen grotere 
capaciteit, dan vanuit een (onaanvaardbare) toename van de 
kans van falen. Dit is omdat verandering van de vraag veel 
duidelijker en beter te onderbouwen is dan dan de toename 
van kans op falen. Het is van essentieel belang dat in de 
besluitvormingsprocessen van een organisatie dit soort onze-
kerheden worden betrokken.
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6.2.2 Besluitvorming over beheer en onderhoud
Het doel van onderhoud is voorkoming of beperking van de 
verslechtering van de prestaties van assets die in gebruik zijn 
, en het managen van het risico van falen. Een goede asset-
manager beschikt over een onderhoudsstrategie die een 
voorspelbaar en acceptabel niveau van prestaties gedurende 
de volledige nuttige levensduur van het asset bewerkstelligt. 
Dit omvat inspecties, tests en monitoring en preventieve 
onderhoudsregimes (op tijd gebaseerd, op conditie geba-
seerd, op gebruik of taak gebaseerd). 

Normaal gesproken valt de financiering van onderhoudsactivi-
teiten onder operationele uitgaven (OPEX) van de organisatie 
en niet onder de kapitaaluitgaven (CAPEX). Bij de meeste 
operationele beslissingen wordt niet gekeken naar de netto 
contante waarde van geld, aangezien ze gefinancierd worden 
uit de begroting voor het lopende jaar en meestal van terug-
kerende aard zijn. In bepaalde organisaties is dit onderscheid 
bepalend of activiteiten tot het onderhoud worden gerekend, 
terwijl andere organisaties ook een categorie gekapitaliseerd 
onderhoud kennen.

In bepaalde bedrijfstakken worden de onderhoudsregimes 
voor assets en assetsystemen bepaald op het moment van 
creëren van het asset, met behulp van betrouwbaarhei-
danalyses (zie 6.3.6). Normaal gesproken verstrekken de 
fabrikanten en leveranciers een lijst met onderhouds- en 
inspectietaken die met aanbevolen intervallen moeten 
worden uitgevoerd. Deze aanbevelingen zijn vaak generiek 
en houden weinig of geen rekening met bedrijfsomgeving, 
gebruik of de gevolgen van het falen van een specifiek 
asset. Omdat de onderhoudsregimes die daarvan het 
gevolg zijn soms bovenmatig risicomijdend zijn, kan er 
ruimte zijn om de onderhoudstaken te beperken, zonder 
dat dit gevolgen heeft voor de veroudering of de prestaties 
van het asset. Hoewel het tegendeel ook waar kan zijn, is 
het vaker het geval dat de aanbevelingen van ’fabrikanten 

en leveranciers behoudend zijn.

In industriële installaties ligt de oorzaak van veel gebreken en 
falen van installaties in een slecht ontwerp-, slechte inkoop 
of een slechte operatie. Het is van essentieel belang dat de 
functionarissen die verantwoordelijk zijn voor deze activiteiten 
samenwerken om het risico van deze gebreken te minimali-
seren, de noodzaak voor correctief onderhoud (met alle ver-
mijdbare werklast als gevolg) te beperken en de operationele 
prestaties te verbeteren. 

Er zijn goed ontwikkelde technieken en methodieken 
beschikbaar voor het ontwikkelen van onderhoudsstra-
tegieën en- taken, waaronder Failure Mode and Effects 
Analysis (FMEA), Reliability-Centred Maintenance (RCM) 
Risk Based Inspection – (RBI). Met RCM worden faalwijzen 
systematisch geïdentificeerd en doeltreffende beperkende 
maatregelen geformuleerd, waaronder aanpassingen aan 
het ontwerp en de bediening of de werking en op condi-
tie gebaseerde en op tijd gebaseerde (interval en looptijd) 
onderhoudstaken. Dit wordt ondersteund door FMEA, 
dat het vastleggen en analyseren van faalwijzen mogelijk 
maakt. Bovendien kunnen technieken voor risico geba-
seerd onderhoud het RCM-proces voor het optimaliseren 
van onderhoudsintervallen voor een rendabel niveau van 
betrouwbaarheid en risico versterken. 

Bij beslissingen over onderhoud moet rekening worden 
gehouden met de kosten van geplande interventies, het risi-
co en de kosten van falen en andere gevolgen. Het model-
leren van onderhoud voor besluitvorming vereist voorspellin-
gen over toekomstige prestaties waaronder risicoprofielen, 
en over de ontwikkeling van het faalgedrag na verloop van 
tijd. Voor complexere analyses is het vaak niet praktisch 
om de kosten en baten met behulp van een spreadsheet in 
kaart te brengen en af te wegen. Idealiter maakt men dan 
gebruik van meer verfijnde beslissingsondersteunende tools. 
Als beslissingen minder kritisch zijn, als er sprake is van dui-
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delijke voorschriften van de fabrikant, of als er veel kennis 
is over het functioneren, volstaat het meestal dat handig 
gebruik wordt gemaakt van templates, richtlijnen of normen 
die onderhoudsbeslissingen ondersteunen. 

De meest verfijnde technieken maken gebruik van complexe 
modellen. Figuur 11 illustreert het optimaliseren van een 
beslissing op het niveau van een asset met betrekking tot 
een op intervallen gebaseerde onderhoudstaak voor het 
beperken van een faalwijze. Hierbij neemt het risico op falen 
toe vanaf het moment van onderhoud (zoals de routinema-
tige vervanging van motorborstels) tot uiteindelijk daadwer-
kelijk falen optreedt. Hoe vaker de taak wordt uitgevoerd, 
des te hoger de jaarlijkse kosten van gepland onderhoud 
en des te lager het faalrisico. Het optimum is daar waar de 
totale impact op de bedrijfsvoering het laagst is (de som van 
de geplande en de ongeplande kosten). Dit is dus niet het 
punt waar de kosten van gepland en gepland onderhoud 
gelijk zijn.

Deze technieken kunnen waardevol zijn bij het ontwikke-
len van robuuste onderhoudsregimes, waarbij normen of 
specificaties kunnen worden gebruikt  om vanuit kosten en 
risico’s in te schatten.

Als er voldoende ervaring is met besluitvorming over en 
uitvoering van beheer en onderhoud is het mogelijk om 
praktische werkpakketten te definiëren, waarbij geautoma-
tiseerde onderhoudsmanagementsystemen (Computerised 
Maintenance Management Systems - CMMS) worden 

gebruikt. Dit helpt het werk af te stemmen en te bundelen. 
Zo kan bijvoorbeeld het onderscheid worden gemaakt tus-
sen regulier onderhoud en activiteiten, die erop gericht zijn 
om de operationele impact van onderbrekingen en stops 
zoveel mogelijk te beperken. Omdat het implementeren van 
dit soort technieken hoge eisen stelt aan inkoop van assets, 
training van medewerkers en de informatievoorziening, 
worden deze implementaties meestal als grote projecten 
aangstuurd. Het is belangrijk dat voorafgaand aan een 
dergelijke implementatie zorgvuldig en nadrukkelijk wordt 
stilgestaan bij de passendheid en meerwaarde ervan voor de 
organisatie.

6.2.3 Kosten- en waardeoptimalisatie gedurende de 
levenscyclus 
De waardeoptimalisatie gedurende de levenscyclus betreft 
de activiteiten die worden uitgevoerd om de kosten en 
baten van verschillende interventies voor vernieuwing, 
onderhoud en sloop met elkaar in evenwicht te brengen. Dit 
vereist het optimaliseren van levenscycluskosten en de waar-
de die met de assets wordt verkregen gedurende de periode 
waarin een organisatie verantwoordelijk is voor het mana-
gen van de assets. Om dit te bereiken is het nodig zowel 
technieken voor het berekenen van de levenscycluskosten 
(Life Cycle Costing - LCC) als voor waarde-optimalisatie 
(Value Optimisation - VO) toe te passen waarbij:

 • Het berekenen van de levenscycluskosten het analyse-
ren is van de kosten van een asset of assetsysteem gedu-
rende de periode waarin de organisatie er de verant-
woordelijkheid voor heeft. Indien een asset naar behoren 

Figuur 11: De frequentie van gepland onderhoud optimaliseren
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functioneert, komen de laagste levenscycluskosten 
overeen met de manier waarop dit functioneren tegen 
de beste waarde voor de organisatie waargemaakt kan 
worden. Soms worden de levenscycluskosten aangeduid 
als “total cost of ownership”.

 • Bij waarde-optimalisatie wordt gekeken naar de 
waarde van het assetsysteem in aanvulling op de asset-
kosten. Het streven is hierbij de beste verhouding te rea-
liseren tussen baten (het bereiken van de doelstellingen 
van de organisatie) en levenscycluskosten, met andere 
woorden: de beste prijs-prestatieverhouding.  

 • Het berekenen van levenscycluskosten en waarde-
-optimalisatie kan op verschillende niveaus worden 
toegepast voor een assetportfolio. Dit wordt geïllus-
treerd in figuur 12

1. Op portfolioniveau - Assetintensieve organisaties heb-
ben een groot assetportfoliobinnen hun invloedssfeer 
die allemaal een beroep doen op eindige middelen. De 
kosten, prestaties en risico’s binnen een volledig asset-
portfolio moeten geanalyseerd worden om tot een ver-
fijnd pakket van plannen en deliverables te komen.

2. Op systeemniveau - Wanneer op systeemniveau waar-
de wordt gecreëerd, moeten prestaties, uitvoering, kos-
ten en risico voor alle assets in een systeem geëvalueerd 
en ‘top-down’ geoptimaliseerd worden. Kosten, risico’s 
en prestaties van het systemen worden voor de hele 
levensduur geraamd door de impact van alle assets op 
te tellen en de prestaties van het systeem als geheel te 

modelleren.

3. Op assetniveau - Waar investeringsbeslissingen en 
beslissingen over beheer en onderhoud voor een indivi-
dueel asset geoptimaliseerd worden, moet bij beslissin-
gen op assetniveau rekening worden gehouden met de 
bijdrage van het asset aan het systeemniveau.

De berekening van levenscycluskosten en waarde-optima-
lisatie combineert investeringsbeslissingen met beslissingen 
over beheer en onderhoud om assetmanagementbeslissin-
gen met betrekking tot kosten, risico’s en waardekansen te 
ondersteunen, waarbij zowel met de onmiddellijke impact 
als de gevolgen op korte en eventueel op de langere ter-
mijn rekening wordt gehouden. De juiste toepassing van de 
berekening van levenscycluskosten en waarde-optimalisatie 
kan leiden tot hogere financiële en economische baten, tot 
doeltreffendere besluitvorming en tot betere communicatie 
met stakeholders . Bovendien kan het bijdragen aan een 
integraler beeld en aan meer consistentie in de besluitvor-
ming. Door de levenscycluskosten en waarde-optimalisatie 
te berekenen wordt het mogelijk om de juiste beslissingen 
te nemen over wat gedaan moet worden in het areaal, 
tegen welke kosten, en wanneer. 

Het realiseren van levenscycluswaarde kan een aantal 
belangrijke en tastbare voordelen opleveren. De mate 
waarin deze voordelen gerealiseerd kunnen worden zal 
echter afhangen van de aard van de organisatie en haar 
bedrijfscontext, bijvoorbeeld contractuele beperkingen of 
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beperkingen vanuit regelgeving, marktomstandigheden, 
risicobereidheid en de verwachtingen van stakeholders. De 
kans is groot dat de voordelen aanzienlijk zijn als er beslissin-
gen worden genomen in:   
 • uiterst kritieke situaties die gepaard gaan met relatief 

substantiële investeringen of mogelijk hoge risico’s en/of 
gevolgen voor de prestaties; of 

 • uiterst complexe situaties die gepaard kunnen gaan met 
een groot aantal factoren met complexe interacties of 
waarvoor er grote onzekerheid wat betreft aannames 
en secundaire gevolgen bestaat.

In deze omstandigheden vereist een adequate besluitvor-
ming meer dan een eenvoudige kasstroom- of terugverdie-
nanalyse. Andere technieken zoals de interne discontovoet 
of netto contante waarde kunnen de besluitvorming doen 
vertekenen, waardoor er voor een kortetermijnbenadering 
wordt gekozen, of zijn wellicht niet geschikt voor het beoor-
delen van opties met verschillende tijdshorizonten. Het is van 
essentieel belang dat de juiste combinatie van technieken 
voor de desbetreffende soorten beslissingen wordt geselec-
teerd om de voordelen op de juiste wijze te evalueren.

Verdere informatie over de toepassing van deze technieken 
en de voordelen die gerealiseerd kunnen worden, zijn te vin-
den in het Subject Specific Guidance- (SSG-) document van 
het IAM met de titel ‘Life Cycle Value Realisation’. 

6.2.4 Resourcing-strategie
De resourcing-strategie is nauw verbonden met de strate-
gische planning (zie 6.1.4) en assetmanagementplanning 
(zie 6.1.5). Voor het opstellen ervan  moet worden bepaald 
welke  middelen nodig zijn in de relevante tijdsperiode voor 
de realisatie van het assetmanagementplan, en hoe deze 
kunnen worden verworven. De middelen waarnaar wordt 
gekeken zijn onder andere personeel (en de specifieke 
competentie-eisen waaraan deze moet voldaan), reserveon-
derdelen en voorraad, bedrijfslocatie, toerusting en specialis-
tische tools.

De juiste mix van interne en externe middelen is mede 
afhankelijk van externe factoren (zoals de samenstelling 
van de supply chain), de gebruikelijke manier van werken 
en overwegingen van politieke en maatschappelijke aard. 
Organisaties bepalen normaal gesproken hun nog te ont-
wikkelen danwel in stand te houden kernactiviteiten, en 
de andere activiteiten waarvan waarvan het wellicht meer 
passend is om deze in te kopen of uit te besteden. Het 
onderscheid wordt bepaald door een aantal factoren, waar-
onder de kwaliteit van beschikbare interne middelen en de 
beschikbaarheid van geschikte leveranciers op de markt. 
Organisaties dienen te overwegen welke meerwaarde het 

biedt als zij als geïnformeerde klant opereren, die de uitbe-
stede diensten kunnen specificeren, inkopen en beoordelen. 
De resourcing-strategie zou duidelijk moeten weergeven 
wat de verhouding is tussen inbesteden (in eigen beheer uit 
(laten) voeren) en uitbesteden.

De resourcing-strategie is van directe invloed op de algemene 
inkoopstrategie die de inkoop van diensten ondersteunt en die 
wordt vastgelegd via inkoop en supply chain management (zie 
6.5).
 
De resourcing-strategie wordt door een aantal factoren beïn-
vloed, waaronder veranderingen in bedrijfseisen, de introduc-
tie van nieuwe assets en nieuwe assetmanagementtechno-
logieën en de samenstelling en ontwikkeling van het perso-
neelsbestand. De resourcing-strategie behoort in afstemming 
met de HR-strategie van de organisatie te worden ontwikkeld 
om te bewerkstelligen dat er geschikte voorzieningen zijn 
voor het werven en/of ontwikkelen van de vereiste personele 
middelen. Het ontwikkelen van de vereiste vaardigheden 
bij het personeel valt onder competentiemanagement (zie 
6.5.5). 

Voor veel organisaties kan het falen van kritieke assets de 
productie of de beschikbaarheid van diensten in sterke 
mate beïnvloeden. In dit geval is een belangrijke vorm van 
risicobeperking het selecteren en beheren van een passende 
voorraad reserveonderdelen. Factoren waarmee rekening 
moet worden gehouden voor het aanhouden van reser-
veonderdelen zijn onder andere de doorlooptijden voor 
inkoop, veroudering en houdbaarheid, en de kosten van 
het managen, opslaan en plannen van reserveonderdelen. 
Kansen om gebruik te maken van modulaire en gestandaar-
diseerde reserveonderdelen om allerlei verschillende assets 
af te dekken, behoren ook in aanmerking te worden geno-
men en kunnen van invloed zijn op de eigendomskosten 
en, bijgevolg, aankoopbeslissingen. Zoals ook geldt voor 
besluitvorming over beheer en onderhoud, zijn er hulpmid-
delen en technieken toepasbaar voor het optimaliseren van 
reserveonderdelen waarbij wordt gekeken naar de kosten 
van het verwerven en managen van reserveonderdelen, 
afgezet tegen het risico van het niet beschikbaar zijn van 
reserveonderdelen op het moment dat ze nodig zijn, zoals 
productie-uitval. 

Doelmatige en doeltreffende uitvoering van het (de) asset-
managementplan(nen) vereist dat de planning van materia-
len wordt afgestemd op de relevante activiteiten tijdens het 
realiseren van de levenscyclus (zie 6.3) en afdoende worden 
beheerst, met name als de doorlooptijden lang of onzeker 
zijn. De beschikbaarheid van stops of onderbrekingen waar-
binnen werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, zal van 
invloed zijn op het profiel van de middelen die een organisa-
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tie nodig heeft om haar assetmanagementplan(nen) waar te 
maken. Het is daarom nodig dat een organisatie de ontwik-
keling van haar resourcing-strategie nauw afstemt met haar 
strategie voor stops en onderbrekingen. 

6.2.5 Strategie voor stops en onderbrekingen
De termen ‘stop’ en ‘onderbreking’ worden door elkaar 
gebruikt in allerlei bedrijfstakken en landen. Wat ze altijd 
met elkaar gemeen hebben, is dat bij beide assets buiten 
bedrijf moeten worden genomen om er werkzaamheden 
aan te kunnen uitvoeren. Een stop zou normaal gesproken 
gepaard gaan met het stoppen van het productieproces of de 
dienstverlening aan klanten. In bepaalde bedrijfstakken is het 
gebruikelijk om assetsystemen redundant of met aanvullende 
capaciteit te ontwerpen, waardoor het mogelijk is assets uit 
bedrijf te nemen zonder dat dat leidt tot een onderbreking 
van het productieproces of de dienstverlening aan klanten 
(met uitzondering van ingrijpende werkzaamheden of onge-
plande onderbrekingen). Waar stops en onderbrekingen 
nodig kunnen zijn om assets in stand te houden, kan sprake 
zijn van een verstoring van de output of belemmering van de 
dienstverlening beperken en zijn ze vanuit het oogpunt van 
productie ongewenst. In het kader van deze anatomie wor-
den de termen stop en onderbreking uitwisselbaar gebruikt 
en als stop/onderbreking geschreven. 

Het uitvoeren van stops/onderbrekingen kan kostbaar zijn 
en kan grote aantallen geschoolde (en mogelijk schaarse) 
arbeidskrachten vergen die binnen een krap tijdvenster en 
vaak binnen een beperkte fysieke ruimte moeten werken.  
Een strategie voor stops/onderbrekingen beschrijft de beschik-
bare opties voor het doelmatig en veilig uitvoeren van de 
werkactiviteiten binnen de beschikbare vensters voor stops/
onderbrekingen. Dit omvat het beoordelen van de doelmatig-
heid van het uitvoeren van minder, maar langere stops/onder-
brekingen (met een grote impact op de productie) in verge-
lijking met meer, kortere stops/onderbrekingen (met minder 
impact op de productie, maar hogere kosten van uitvoering).

De reikwijdte van elke stop/onderbreking en het pakket van 
werkzaamheden dat daarbinnen moet worden uitgevoerd, 
moet grondig en controleerbaar worden bepaald. Grote 
stops/onderbrekingen, zoals ingrepen in volledige assetsyste-
men, vereisen meestal samenwerking tussen een groot aan-
tal partijen, waaronder bediening en operatie, onderhoud, 
ontwikkeling en ontwerp, projecten, productieplanning, 
opdrachtnemers en dienstverleners. 

Om de juiste besluiten in het kader van exploitatie en onder-
houd te kunnen nemen is het van belang om goed in beeld 
te hebben wat de optimale intervallen zijn voor het uitvoeren 
van onderhoudstaken en/of tijdvensters waarbinnen verou-
derende assets vervangen moeten worden. Deze informatie 
wordt samen met andere projectwerkzaamheden gebruikt 
voor het opstellen van planningen of voor werkinstructies. 
Het is gangbaar dat voor bepaalde activiteiten voor specifieke 
assets van het ideale moment voor onderhoud wordt afge-
weken, zodat alle werkzaamheden binnen het beschikbare 
venster voor stops/onderbrekingen passen en de totale impact 
op de bedrijfsvoering van het programma in zijn geheel 
zoveel mogelijk wordt beperkt. Vanwege het soms grote 
aantal mutaties in het areaal wordt voor het plannen van de 
werkzaamheden in het kader van stops/onderbrekingen vaak 
gebruikgemaakt van specifieke IT-tools voor het ondersteunen 
van planning en besluitvorming. 

Nadat de stop is afgerond, en de bedrijfsvoering weer wordt 
opgestart is sprake van een een hoger risico als gevolg 
van falen van (nieuwe) assets in hun (nieuwe) configura-
tie , zeker als sprake is van complexe sequenties voor het 
opnieuw in bedrijf stellen en opstarten van bestaande assets. 
Deze risico’s kunnen beheerst worden door volgens goed 
uitgelijnde en gedocumenteerde processen te werken bij het 
in bedrijf stellen en opstarten.
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6.3.1 Technische normen en wet- en regelgeving
Alle organisaties moeten voldoen aan wet- en regelgeving 
die van toepassing is op hun assets en hun assetmanage-
mentactiviteiten. De meeste organisaties hebben interne 
en externe technische normen, zoals bedrijfstak- of sec-
torregels, waaraan ze moeten voldoen. Hiermee moet 
rekening worden gehouden bij het ontwikkelen van de 
assetmanagementstrategie, -doelstellingen en -plannen en 
het uitvoeren van levenscyclusactiviteiten. 

Organisaties moeten processen hebben om de rele-
vante technische normen en wet- en regelgeving 
te identificeren en de eisen in hun eigen beleid en 
processen op te nemen. Om naleving van de eisen 
aan te tonen is het een goede praktijk dit te laten 
auditen door personen die onafhankelijk zijn van de 
desbetreffende processen, en een rapportage over de 
resultaten te laten uitbrengen aan een onafhankelijke 
compliance-commissie binnen de organisatie (zie 6.6.7 
Directiebeoordeling, audit en waarborging). 

6.3.2 Assets creëren en verwerven
Nadat de organisatie via het ontwikkelen van haar 
assetmanagementstrategie (SAMP) en assetmanage-
mentplan(nen) heeft bepaald dat er aanvullende of 
andere assets nodig zijn om een assetmanagement-
doelstelling te bereiken, moet zij een methode selecte-
ren om deze assets te verwerven. 

Bij besluitvorming in het kader van kapitaalinvesterin-
gen (zie 6.2.1) gaat een beschrijving op hoofdlijnen 
gepaard van de typische besluitvormingsfasen binnen 
de processen voor het plannen van investeringen om 
assets te creëren of te vervangen. 

Aanvullende assets kunnen op allerlei manieren van 
andere organisaties betrokken worden. Dit omvat het 
inkopen van assets die al operationeel zijn of het aan-
vaarden van de overdracht van door anderen vervaar-
digde assets. Dit kan gebeuren in de rol van eigenaar 
of in opdracht om de assets gedurende een gedefini-
eerde periode te managen. 

Dit thema gaat in op het creëren, installeren en in bedrijf 
stellen van assets, met inbegrip van elementen van goed-
keuring en vrijgave van financiële middelen, regelingen voor 
de overdracht naar de operationele fase, en het monitoren 
en vastleggen van de ‘as-built’ kosten. Het ontwikkelen van 
eisen, analyse, ontwerp, en het ontwikkelen van de stra-
tegieën voor verificatie en validatie maken deel uit van het 
ontwikkelen en ontwerpen van systemen (zie 6.3.3).

De creatiefase wordt vaak gemanaged als project 
of als werkprogramma dat uit een aantal projecten 
bestaat. Elke project heeft zijn eigen verzameling deli-
verables en criteria voor het welslagen van het project 
(zoals tijd, kosten en kwaliteit), die zijn afgestemd op 
het (de) assetmanagementplan(nen). 
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Projectmanagement is een erkend vakgebied met 
verschillende certificeerbare benaderingen voor het 
beheersen van activiteiten om uitvoering en besturing 
te bewerkstelligen. Een typische verzameling processen 
voor kapitaalinvesteringsprojecten is te vinden in de 
benadering van de Association of Project Management 
(APM) en in Body of Knowledge18. Andere gevestigde 
methodieken zijn onder andere PRINCE en PMI. In al 
deze kaders worden projecten gemanaged via een pro-
jectcyclus die in onderscheiden fasen is onderverdeeld, 
afgebakend door ‘mijlpalen die het verdergaan naar de 
volgende fase goedkeuren of tegenhouden. Een een-
voudig voorbeeld is: 
 • Conceptfase: het opzetten van een projectteam 

met een projectsponsor en vertegenwoordigers die 
alle aspecten van de hele levensduur van de assets 
in aanmerking kunnen nemen. Indien een onder-
deel van een organisatie de algehele verantwoor-
delijkheid heeft voor assetmanagement, bekleedt 
dit onderdeel vaak de rol van projectsponsor. Het 
projectteam bevestigt deliverables/voordelen en suc-
cescriteria. 

 • Definitiefase: verkenning van een of meerdere 
opties en selectie van de optie die het beste aan 
de project-deliverables voldoet, binnen de beper-
kingen van de succescriteria voor het project. 
Modellen voor het beoordelen van investeringen 
worden in het algemeen gebruikt om het besluit-

vormingsproces te ondersteunen als er meer dan 
één optie is (zie 6.2.1 Besluitvorming in het kader 
van kapitaalinvesteringen).  

 • Implementatiefase: inkoop en uitvoering van de 
oplossing volgens tijds-, kosten- en kwaliteitsdoelen. 

 • Overdracht- en afwikkelingsfase: overdracht van 
de asset aan de eindgebruiker en/of beheerder. 
De sponsor bepaalt of de verwachte baten gerea-
liseerd zijn en het projectteam beoordeelt hoe het 
project is uitgevoerd en welke lering eruit kan wor-
den getrokken. 

Het wordt alom aanvaard dat betrokkenheid, vanaf de 
conceptfase, van medewerkers met ervaring met het 
bedienen of gebruiken en onderhouden van assets/
assetsystemen die vergelijkbaar zijn met de door een 
project te creëren/verwerven assets/assetsystemen de 
kans verhogen dat de succescriteria voor het project 
waargemaakt worden. 

Vaak worden IT-tools gebruikt voor het ontwikkelen 
en monitoren van het (de) projectplan(ning) om de 
kosten, waaronder de benodigde mankracht, instal-
laties en materialen vast te leggen. Indien er meer 
projecten of middelen binnen een programma worden 
gemanaged, zijn er diverse technieken beschikbaar om 
de kans te maximaliseren dat het algehele programma 
zo doelmatig mogelijk wordt uitgevoerd.  
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6.3.3 Systems Engineering
Systems Engineering richt zich op het ontwerpen en 
managen van complexe technische systemen gedurende 
de levenscyclus ervan. Het is een interdisciplinair vakge-
bied dat vooral wordt toegepast in bedrijfstakken met 
complexe assets of systemen. Binnen dit gebied worden 
beleid en management- en technische processen vastge-
steld voor het analyseren van de eisen, het ontwerpen 
en evalueren van assetsystemen en de subcomponenten 
ervan. 
Bij Systems Engineering wordt gekeken naar betrouw-
baarheids-, beschikbaarheids-, onderhoudbaarheids- en 
veiligheidseisen (‘RAMS’- eisen) en naar raakvlakken 
tussen nieuwe assets en bestaande assets of systemen. 
Een overweging die belangrijk is voor veel sectoren, 
waaronder industriële installaties en productiefaciliteiten, 
is operabiliteit - vanwege de impact die operationele 
praktijken kunnen hebben op de betrouwbaarheid en 
beschikbaarheid van assets. 

Systems Engineering omvat ook het ontwikkelen van 
functionele en technische specificaties, veiligheidsgoed-
keuring van uitrusting en installaties, installatieprocessen 
en aanvaardingsprocessen waaronder het beoordelen, 
verifiëren en valideren van de assets die in overeenstem-
ming met de RAMS-eisen geleverd zijn. 

Figuur 13 laat een typische benadering voor Systems 
Engineering zien, het ‘V-diagram’. Aan de linkerkant 
van de V zijn de eisen vastgesteld en deze worden in 
het hele ontwerpproces doorgevoerd. Aan de rechter-
kant zijn de componenten geïntegreerd en gevalideerd 
tot een algeheel systeem dat aan deze eisen voldoet. 
 
Een voorbeeld van een goede praktijk als benadering 
voor Systems Engineering is te vinden in ISO 15288, 
‘Systems and Software Engineering, System Life Cycle 
Processes’ 

6.3.4 Configuratiemanagement
Configuratiemanagement identificeert, registreert en 
managet de functionele en fysieke kenmerken van assets 
(zie 6.4.2 Assetinformatienormen), software en aanver-
wante documentatie, waaronder de koppeling tussen de 
onderdelen van een systeem. Het voorziet in een proces 
voor de stelselmatige beheersing van veranderingen aan 
de geïdentificeerde kenmerken van zaken in het kader 
van het borgen van integriteit en traceerbaarheid tijdens 
de hele levenscyclus. Configuratiemanagement maakt 
integraal onderdeel uit van het creëren en verwerven van 
assets en is nauw afgestemd op de beginselen en eisen 
voor het ontwikkelen en ontwerpen van systemen. Het 
maakt een belangrijk deel uit van het bredere verander-
managementproces (zie 6.6.4).
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Figuur 13: V-diagram voor het ontwikkelen en ontwerpen van systemen
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Configuratiemanagement bestaat in de regel uit de 
volgende vijf elementen: 
 • Configuratiemanagement en -planning: gedocu-

menteerde beheersmaatregelen en mechanismen 
voor configuratiemanagement vaststellen en confi-
guratiemanagementplannen produceren. 

 • Configuratie-identificatie: identificatie van een 
zaak (een hardware- en/of software-/dataproduct) 
en de kenmerken die deze zaak definiëren. Deze 
worden vastgelegd, er wordt een nulmeting uit-
gevoerd, en vervolgens vallen ze onder formeel 
configuratiewijzigingsbeheer voor het managen 
van veranderingen aan de kenmerken die de zaak 
in kwestie definiëren. 

 • Configuratiemanagement: verwerking en goed-
keuring om veranderingen te managen aan de ken-
merken die een zaak definiëren en daar een nieuwe 
nulmeting voor uit te voeren indien noodzakelijk.   

 • Verslaglegging van de configuratiestatus: proces 
van het registeren van en uitbrengen van verslag over 
zaken, de kenmerken die deze zaken definiëren, nul-
metingen van aanverwante configuraties en verande-
ringen aan deze kenmerken door de tijd. 

 • Configuratieverificatie en -audits: functionele en 
fysieke audits om te bewerkstelligen dat gedefini-
eerde functionele en prestatiekenmerken van zaken 
geïmplementeerd/bereikt worden en zaken geïn-
stalleerd worden overeenkomstig de eisen van de 
goedgekeurde ondersteunende documentatie.

Verdere informatie over configuratiemanagement is te 
vinden in:
 • AS/ISO 10007:2003 Quality Management Systems 

– Configuration Management

 • EIA-649-A 2004 National Consensus Standard for 
Configuration Management

6.3.5 Onderhoud uitvoeren
Zoals geïdentificeerd in 6.2.2 (Besluitvorming in het 
kader van exploitatie en onderhoud) is het doel van 
onderhoud verslechtering van de prestaties van assets 
die in gebruik zijn voorkomen of beperken en het risi-
co van falen managen. Dit bewerkstelligt dat assets 
blijven voldoen aan de eisen voor hun diensten en 
prestaties, waaronder veiligheids-, milieu- en output-
prestaties. Besluitvorming in het kader van exploitatie 
en onderhoud (zie 6.2.2) gaat in op het selecteren van 
passende onderhouds- en inspectieregimes om deze 
doelstelling te bereiken. De uitvoering van onderhoud 
gaat in op doeltreffend en doelmatig management 
van de processen en middelen voor het uitvoeren van 

het gekozen regime. Dit vereist functie overschrijdende 
coördinatie en integratie van activiteiten van operati-
onele, ontwikkelings- en ontwerp-, financiële, HR-, IT- 
en gespecialiseerde ondersteuningsfuncties. 

Plannen voor het uitvoeren van onderhoud zijn een 
output van assetmanagementplanning (zie 6.1.5). 
Voor het maken van deze plannen wordt gebruikge-
maakt van: 
 • onderhoudsspecificaties en -normen (zie 6.2.2 

Besluitvorming in het kader van exploitatie en 
onderhoud),  

 • assetregisterinformatie (zie 6.4.4 Gegevens- en 
informatiemanagement), 

 • informatie over condities en prestaties (zie 6.6.5 De 
prestaties en gezondheid van assets monitoren), en 

 • technieken om te bepalen welke bundeling en 
planning van onderhoudstaken het meest passend 
is (zie 6.2.2 Besluitvorming in het kader van exploi-
tatie en onderhoud en 6.2.5 Strategie voor stops 
(turn-arounds) en onderbrekingen).

De taken die deel uitmaken van onderhoudsplannen 
kunnen in het algemeen in drie categorieën worden 
onderverdeeld:

 • Inspectie, keuren en monitoren: activiteiten om 
de veiligheid en integriteit van assets te waarbor-
gen en om informatie te geven om onderhouds- 
en vernieuwingsbehoeften te bepalen. Dit omvat 
zowel periodieke visuele inspecties als systemen 
voor verfijnde diagnostische keuringen en voor 
conditiemonitoring op afstand. 

 • Preventief onderhoud: geplande activiteiten om de 
gevolgen van storingen, falen of overmatige verslech-
tering te voorkomen of beperken. Preventief onder-
houd is gebaseerd op risico en houdt verband met 
het onderhoudsregime dat wordt toegepast op een 
asset (op tijd gebaseerd, op conditie gebaseerd, op 
gebruik of taak gebaseerd).

 • Correctief onderhoud: activiteiten die worden uit-
gevoerd om gebreken of schade te herstellen, een 
tekortkoming in prestaties op te pakken teneinde 
het asset tot een gedefinieerde norm terug te 
brengen en operationeel te houden.

De uitvoering van onderhoud kan grote volumes gege-
vens en informatie opleveren, zoals de resultaten van 
metingen en monitoring, rapporten van de aangetrof-
fen conditie en registraties van voltooide activiteiten. 
Deze informatie is essentiële input voor het ontwikkelen 
van plannen voor toekomstig onderhoud en moet goed 
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gemanaged worden via de assetinformatieprocessen. 

Het is belangrijk dat men de onderliggende oorzaken 
van correctief onderhoud begrijpt om te beoordelen 
of deze kunnen worden weggenomen om zo overma-
tige onderhoudseisen te beperken. Dit vereist meestal 
samenwerking tussen onderhoud en andere functies 
zoals operationele zaken en ontwikkeling en ontwerp.  

Het voorbereiden, coördineren en plannen van onder-
houdsactiviteiten, de personele middelen om ze uit te 
voeren, en andere essentiële ondersteunende midde-
len kan een hele onderneming zijn. Dit vereist nauwe 
samenwerking met het management van middelen (zie 
6.3.8) en het management van stops en onderbrekin-
gen (6.3.9). Voor veel organisaties maken het volume 
en de complexiteit van deze plannings- en coördina-
tie-inspanningen het gebruik van een geautomatiseerd 
onderhoudsmanagementsysteem (CMMS) nodig.

6.3.6 Reliability Engineering
Reliability Engineering is de stelselmatige toepassing 
van ontwikkel- en ontwerpbeginselen en -technieken 
tijdens de hele levenscyclus van een product(asset) 
om te bewerkstelligen dat een systeem of apparaat 
een vereiste functie onder bepaalde omstandigheden 
gedurende een bepaalde duur kan uitvoeren. Reliability 
Engineering start bij de conceptfase van een product-
ontwerp (met inbegrip van het definiëren van systeem-
eisen) en gaat gedurende de volledige levenscyclus 
door. Het doel is mogelijke betrouwbaarheidsproble-
men zo vroeg mogelijk in de levenscyclus te identifi-
ceren en te bewerkstelligen dat aan de betrouwbaar-
heidseisen wordt voldaan. De financiële gevolgen van 
veranderingen aan een ontwerp tijdens een vroeg sta-
dium van een ontwerp zijn veel minder hoog dan het 
geval is bij veranderingen nadat een asset vervaardigd, 
gemonteerd of in bedrijf is. 

Reliability Engineering is op het volgende gebaseerd:
 • Betrouwbaarheid betreft mogelijke gebeurtenis-

sen; Reliability Engineering houdt zich bezig met 
het leveren van een gespecificeerde kans van niet 
falen, tegen een gespecificeerd statistisch niveau 
van vertrouwen. 

 • Betrouwbaarheid wordt meestal uitgelegd als 
functioneren zonder falen. Maar zelfs als geen 
enkel individueel onderdeel van het systeem faalt, 
maar het systeem in zijn geheel niet datgene doet 
wat beoogd was, is er nog altijd een verlies van 
betrouwbaarheid van het systeem.   

 • Betrouwbaarheid is van toepassing op een gespe-
cificeerde periode en streeft naar het bewerkstel-

ligen dat onderdelen of componenten en mate-
rialen gedurende de gespecificeerde periode aan 
de eisen voldoen. De periode kan in eenheden 
worden uitgedrukt. Hiervoor mogen ook andere 
dan tijdseenheden worden gebruikt, zoals reiskilo-
meters of aantal bedrijfscycli. 

 • Betrouwbaarheidsactiviteiten betreffen alleen 
gebruik of bediening onder aangegeven omstan-
digheden. Deze beperking is noodzakelijk, omdat 
het onmogelijk is een systeem voor alle omstandig-
heden te ontwerpen.

Activiteiten voor Reliability Engineering die worden 
uitgevoerd tijdens het verwerven en creëren van assets 
zijn onder andere:

 • Het berekenen van toelaatbaar systeemfalen voor 
elk systeemcomponent; 

 • Een analyse van faalwijzen, -gevolgen en kritikali-
teitskarakter (Failure Modes, Effects and Criticality 
Analysis - FMECA) uitvoeren;   

 • Het betrouwbaarheidspotentieel van alternatieve 
ontwerpen evalueren; 

 • Bewerkstelligen dat alle onderdelen in een ontwerp 
zich daadwerkelijk gedragen zoals de ontwerper 
voorzien heeft; 

 • Informatie verstrekken aan ontwerpers over hoe ze 
de levensduur van een systeem en het gebruiks- of 
bedienings- en onderhoudsgemak ervan kunnen 
verbeteren; 

 • Informatie aan onderhoudspersoneel geven door 
de onderhoudseisen te definiëren; 

 • Testen van componenten, subsystemen en het sys-
teem op zich formuleren en uitvoeren; en 

 • Klachten van gebruikers en storingen in het veld 
onderzoeken. 

Het beoordelen van de betrouwbaarheid van een sys-
teem vereist een model dat de tijd tot falen van het 
hele systeem op basis van de componenten ervan ver-
tegenwoordigt. Zodra een systeem operationeel is, kan 
het model verfijnd worden door gegevens over falen 
op te nemen en de aangetroffen omstandigheden en 
de onderliggende oorzaken van falen vast te leggen. 
Dit kan worden gebruikt als input voor besluitvorming 
in het kader van exploitatie en onderhoud (zie 6.2.2) 
om het passende onderhouds- of inspectieregime te 
bepalen.
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6.3.7 Operatie en gebruik
Operatie en gebruik  omvatten de processen die worden 
gebruikt om assets te gebruiken om bedrijfsdoelstellingen te 
bereiken. De operationeel medewerkers hebben informatie, 
en meestal training, nodig over hoe ze de assets binnen de 
passende ontwerp-, onderhouds- en operationele parame-
ters moeten gebruiken. 

Operatie en gebruik kunnen onder andere bestaan uit het 
ontwikkelen van een strategie voor assetactiviteiten om de 
voor het managen en implementeren van activiteiten vereis-
te benadering en middelen te definiëren en een plan om de 
strategie uit te voeren en te bewerkstelligen dat de assets of 
assetsystemen: 
 • aan hun functionele eisen voldoen;  
 • dusdanig gebruikt worden dat ze het vereiste niveau van 

dienstverlening leveren, binnen de voor de installatie 
gespecificeerde bedrijfsparameters;  

 • aan alle wettelijke en technische eisen voor gezondheid, 
veiligheid, beveiliging en betrouwbaarheid voldoen; 

 • gedefinieerde niveaus van fysieke, functionele een finan-
ciële prestaties bereiken en blijven behouden; 

 • een basis bieden voor het aanpassen van operationele 
parameters op basis van daadwerkelijke ervaring. 

Bij het ontwikkelen van een strategie voor operatie en 
gebruik is het belangrijk de risico’s in verband met onge-
schikt(e) gebruik of bediening van de assets in aanmerking te 
nemen, waaronder: 
 • het verloren gaan van assets of het falen van syste-

men, met inbegrip van financiële gevolgschade;  
 • een verkorte levensduur van een asset;  
 • schending van wettelijke verplichtingen;  
 • het creëren van een ongezonde of onveilige omgeving 

en de aansprakelijkheden die daarvan het gevolg zijn; 
 • het risico van schade aan het milieu of de omgeving;  
 • niet-doelmatige operationele prestaties, die leiden tot 

hogere exploitatiekosten; en 
 • negatieve perceptie vanuit klanten en/of stakeholders.

Een factor die bijdraagt aan deze risico’s zijn operationele 
fouten. Systemen kunnen dusdanig worden ontworpen en/
of geconfigureerd dat ze het potentieel van dergelijke fouten 
beperken door:  
 • meer automatisering van systeembeheersing;  
 • betere installaties en assets;  
 • in installaties ingebouwde beveiliging; en 
 • inherent faalveilige ontwerpen. 

Deze benaderingen worden ontwikkeld met behulp van 
Systems Engineering (zie 6.3.3) en Reliability Engineering (zie 
6.3.6) in het kader van besluitvorming met betrekking tot 
assetmanagement. Menselijke factoren en ergonomische 
onderzoeken worden vaak opgenomen in de ontwerpfase 
van assets en assetsystemen om het gemak en de discipline 
waarmee assets bediend of gebruikt worden te verhogen, 
hetgeen het potentieel van operationele fouten verder ver-
laagt. 

6.3.8 Management van middelen
Het ontwikkelen van een resourcing-strategie (zie 6.2.4) 
omvat analyse om de beste manier te bepalen voor het 
creëren of inkopen van de middelen die nodig zijn om de 
assetmanagementdoelstellingen te bereiken en het (de) 
assetmanagementplan(nen) waar te maken. Deze middelen 
zijn onder andere personeel (met specifieke competenties), 
reserveonderdelen en voorraad, bedrijfslocatie, installaties en 
gespecialiseerde gereedschappen.

Bij het management van middelen wordt de resourcing- 
strategie geïmplementeerd door middelen te plannen en 
toe te wijzen die het mogelijk maken het (de) assetmanage-
mentplan(nen) doelmatig en veilig uit te voeren. Het omvat 
het evalueren van prioriteiten en risico’s van werkzaamheden 
in het geval dat er onvoldoende middelen zijn om geplande 
activiteiten uit te voeren. Hulpmiddelen en technieken voor 
projectmanagement worden normaal gesproken gebruikt 
om de doelmatige voorbereiding en planning van middelen 
te ondersteunen. 

Voor doeltreffend management van middelen is nauwe 
integratie nodig met een aantal andere onderwerpen 
waaronder het management van stops en onderbrekingen 
(zie 6.3.9), inkoop -en ketenmanagement (zie 6.5) en com-
petentiemanagement (zie 6.5.5).

6.3.9 Management van stops en onderbrekingen
De strategie voor stops en onderbrekingen (zie 6.2.5) identi-
ficeert: 
 • waarom geplande stops of onderbrekingen van bedrij-

ven, vestigingen of installaties voor veel organisaties 
een essentieel deel van het assetmanagement kunnen 
uitmaken;  

 • de typische belangrijke punten (issues) die in aanmerking 
worden genomen bij het ontwikkelen van de strategie; 
en 

 • output uit de strategie die geïmplementeerd moeten 
worden via het management van stops en onderbrekin-
gen.

Zoals aangegeven onder Strategie voor stops en onderbre-
kingen, worden de termen ‘stop’ en ‘onderbrekingen’ in dit 
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document onderling uitwisselbaar gebruikt.

Een strategie voor stops en onderbrekingen identificeert 
de duur van de stop/onderbreking, samen met de ver-
eiste materialen, mankracht, opdrachtnemers en andere 
kritieke middelen om de werkzaamheden uit te voeren. 
Het management van stops en onderbrekingen omvat de 
processen voor het identificeren, gedetailleerd plannen, 
inroosteren, uitvoeren en beheersen van werkzaamheden 
in verband met stops/onderbrekingen. Het is belangrijk dat 
het algehele programma van stops en onderbrekingen zo 
doelmatig en doeltreffend mogelijk wordt gemanaged om 
directe kosten te minimaliseren en het onbenut laten van 
kansen om werkzaamheden binnen beschikbare vensters 
voor stops/onderbrekingen uit te voeren te vermijden. 

De complexiteit van de werkzaamheden die moeten worden 
uitgevoerd binnen stops kan uiteenlopen van eenvoudige 
inspecties tot grote revisies van assetsystemen of procesin-
stallaties. Voor veel organisaties kan het algehele program-
ma van stops/onderbrekingen complex zijn en interacties 
kennen tussen stops/onderbrekingen aan dezelfde of gere-
lateerde assetsystemen. Dit is met name het geval indien 
vernieuwen en upgraden of uitbreiden vereist is voor delen 
van geïntegreerde infrastructuurnetwerken of een grote pro-
cesinstallatie. Dit vereist meestal dat stops/onderbrekingen 
in een specifieke volgorde worden voltooid, met weinig of 
geen ruimte voor variatie in de duur van individuele stops/
onderbrekingen binnen het algehele programma.

Stops/onderbrekingen vereisen vaak een grote toename 
van mankracht, meestal opdrachtnemers, met de logistieke 
uitdagingen die gepaard gaan met het bewerkstelligen dat 
de juiste materialen, onderdelen, speciale gereedschappen 
en uitrusting op het juiste moment, voor of tijdens, de stop/
onderbreking beschikbaar zijn. Nauwe integratie met het 
management van middelen (zie 6.3.8) is noodzakelijk om 
conflicten tussen middelen te verhelpen en te bewerkstelli-
gen dat de doelstellingen voor de stop/onderbreking binnen 
het budget en binnen de goedgekeurde duur van de stop/
onderbreking worden bereikt. 

Inspectie, testen of monitoren maakt deel uit van het onder-
houdswerk in het kader van stops/vanderbrekingen. Dit kan 
gebreken aan het licht brengen die vereisen dat er aanvul-
lende werkzaamheden worden uitgevoerd om de integriteit 
en prestaties van de assets te behouden. Het managen van 
deze en andere onvoorziene gebeurtenissen die zich kunnen 
voordoen binnen een stop/onderbreking vergt doeltref-
fende processen voor risicomanagement en management 
of change (MoC). Beperkte middelen of beperkte vensters 
voor stops/onderbrekingen kunnen vereisen dat complexe 
beslissingen worden genomen om technische risico’s in 
evenwicht te brengen, het toepassingsgebied van stops/

onderbrekingen te wijzigen, de duur van stops/onderbre-
kingen te verlengen (met mogelijke gevolgen daarvan voor 
het programma voor stops/onderbrekingen) of werk uit te 
stellen totdat er een andere stop/onderbreking kan worden 
gepland. Terwijl dit allemaal wordt uitgevoerd, moet ook 
worden bewerkstelligd dat er passende regelingen getroffen 
zijn om geïdentificeerde assetrisico’s tijdens de interventie-
periode te managen. Vanwege de mogelijke impact op de 
bedrijfsvoering hebben veel organisaties specifiek middelen 
toegewezen aan het plannen en coördineren van de werk-
zaamheden in het kader van stops/onderbrekingen.

6.3.10  Reactie op storingen en incidenten
Reactie op storingen en incidenten houdt in het stelselma-
tig reageren op storingen en incidenten in assets van een 
organisatie of in haar assetmanagementsysteem . Het proces 
omvat het detecteren en identificeren van incidenten, het 
analyseren van storingen, het gebruik van standaardreacties, 
tijdelijke en permanente herstelprocedures, toegang tot de 
locatie en het teruggeven ervan, rapporteren en het bijwer-
ken van assetinformatiesystemen. 

Storingen en incidenten kunnen allerlei gevolgen hebben 
voor een organisatie en haar stakeholders. De regelingen 
voor reacties op storingen en incidenten die een organisatie 
inzet behoren evenredig te zijn met de gevolgen van de sto-
ringen en mechanismen te omvatten om beheersing van de 
reactie naar het passende managementniveau te escaleren. 
Na het detecteren of identificeren van een met een asset 
gerelateerd(e) storing of incident, wordt de reactie in eerste 
instantie afgestemd op het beperken van de gevolgen en 
het beoordelen of de productie of dienstverlening veilig her-
steld kan worden. Het is gebruikelijk dat er 24/7 middelen 
beschikbaar zijn om deze eerste reactie te bieden.
Het vermogen van een organisatie om te reageren op, en de 
tijd waarbinnen zij de dienstverlening kan herstellen na, een 
storing of incident zal afhangen van de beschikbaarheid van 
competente arbeidskrachten en speciale gereedschappen 
en uitrusting die noodzakelijk zijn om tijdelijk of permanent 
herstel te bewerkstelligen, en reserveonderdelen (die uiteen 
kunnen lopen van sub componenten tot volledige assets).
Het ontwikkelen van plannen om te reageren op grote 
ongeplande gebeurtenissen zou normaal gesproken worden 
vormgegeven via het maken van noodplannen en het analy-
seren van de veerkracht van de bedrijfsvoering (zie 6.6.2). 

Zoals ook het geval is bij het uitvoeren van onderhoud (zie 
6.3.5), omvat het reageren op storingen en incidenten het 
vastleggen van alle relevante informatie voor het onderzoe-
ken van storingen en incidenten om de onderliggende oor-
zaken ervan vast te stellen. Uit het beoordelen van de reactie 
op storingen en incidenten kan lering worden getrokken 
waarmee processen en praktijken verbeterd kunnen worden.



Een anatomie van assetmanagement     Versie 1 november 2021

57© Copyright The Institute of Asset Management 2021. Alle rechten voorbehouden.

6.3.11 Assets buiten bedrijf stellen en afstoten
Hoewel assets een lange levensduur kunnen hebben die de 
normale bedrijfscycli ver te buiten kan gaan, komt er vrij-
wel altijd een punt waarop wordt besloten ze niet meer te 
gebruiken en ze uit bedrijf te nemen en af te stoten. 

Er zijn veel factoren die kunnen leiden tot het buiten bedrijf 
stellen van assets, waaronder: 

 • het niet voldoen aan veranderingen in wet- en regelge-
ving;  

 • het onvermogen om herziene niveaus van dienstverle-
ning te leveren;  

 • verouderde technologie;  
 • de kosten die gepaard gaan met het in bedrijf houden 

ervan; en 
 • overmatige capaciteit.  
De processen voor het beslissen en plannen van welke assets 
buiten bedrijf gesteld en afgestoten moeten worden, maken 
deel uit van Strategie en planning (zie 6.1.4) waarbij de in 
het hoofdstuk Besluitvorming in het kader van kapitaalinves-
tering (zie 6.2) geïdentificeerde benaderingen en technieken 

gebruikt worden om de beslissingen te onderbouwen. 
Bij het buiten bedrijf stellen en afstoten van assets zijn er 
allerlei aspecten die men in aanmerking moet nemen, waar-
onder: 
 • de milieu-impact van afstoten, met inbegrip van gevaar-

lijk afval; 
 • de restwaarde van assets; 
 • alternatieve toepassingen voor buiten bedrijf gestelde 

assets; en 
 • het herstellen van grond, waaronder het saneren ervan. 

De kosten van het buiten  bedrijf stellen en slopen of afsto-
ten kunnen aanzienlijk zijn voor bepaalde sectoren en de 
methoden voor het buiten bedrijf stellen kunnen veel aan-
dacht van stakeholders trekken, met name als de perceptie 
bestaat dat er nadelige milieugevolgen kunnen optreden. 
Het is belangrijk dat in de besluitvormingsprocessen van een 
organisatie in het kader van kapitaalinvesteringen rekening 
wordt gehouden met deze potentiële kosten en gevolgen.
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 6.4.1 Assetinformatiestrategie

Assetinformatie is een samenstel van data over fysieke assets 

die worden gebruikt ter onderbouwing van beslissingen over 

hoe ze gemanaged worden. Goede assetinformatie maakt het 

mogelijk betere beslissingen te nemen, zoals de beslissingen 

over het onderhouden of vervangen van assets die worden 

beschreven in de thematische groep Besluitvorming in het 

kader van assetmanagement (zie 6.2). De beslissing kan geba-

seerd worden op informatie met betrekking tot de locatie 

van het asset, de conditie, de kans en het gevolg van falen, 

werkspecificaties en kosten, beperkingen zoals de beschikbaar-

heid van middelen, en andere bedrijfsmatige prioriteiten, zoals 

het naleven van eisen van regelgeving.

Een assetinformatiestrategie beoordeelt de huidige situatie 
en geeft duidelijk een “eindstatus” of intentie aan, in ter-
men van toepasbaarheid voor de organisatie. De strategie 
behoort te definiëren hoe een organisatie voornemens is 
assetinformatie te verwerven, op te slaan, te gebruiken, te 
beoordelen, te verbeteren, te archiveren en te verwijderen 
om te zorgen dat de gegevens de vereiste kwaliteit blijven 
behouden om assetmanagementactiviteiten te onder-
steunen. De assetinformatiestrategie behoort rekening te 
houden met de levenscycluskosten van het voorzien in 
assetinformatie en de meerwaarde van deze informatie voor 
de organisatie (in termen van verbeterde besluitvorming en 
ondersteuning van de dagelijkse uitvoering van assetma-
nagementactiviteiten). De assetinformatiestrategie behoort 

aantoonbaar te zijn afgestemd op de assetmanagement-
doelstellingen en -strategie (SAMP) van een organisatie.

Een assetinformatiestrategie behoort onder andere het vol-
gende in aanmerking te nemen: 

 • Assetmanagementbeslissingen en de informatie die 
nodig is om deze te ondersteunen; 

 • De relatie met de bedrijfsprocessen voor assetma-
nagement, waaronder eigenaarschap, rollen en 
verantwoordelijkheden; 

 • De voorgestelde benadering voor het definiëren van infor-
matie-eisen, rekening houdend met de kosten van het leve-
ren van assetinformatie en de waarde van de informatie; 

 • De technologie en software die moeten worden 
gebruikt om de assetinformatiestrategie, de infor-
matiestromen, de raakvlakken tussen systemen en 
het algehele logische gegevensmodel te realiseren; 

 • Afspraken over datamanagement en datagover-
nance; 

 • De kosten, baten en tijdskaders voor het realiseren 
van verbeteringen in assetinformatie; 

 • De belangrijkste output en functionaliteit die ver-
eist zijn van assetinformatiesystemen (zie 6.4.3); 

 • De vereiste kern-assetinformatiesystemen; 
 • Een beschrijving van hoe verschillende assetinfor-

matiesystemen (zowel bestaande als voorgestelde) 
met elkaar geïntegreerd zullen worden; 
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 • Een strategie voor het migreren van zowel gege-
vens als gebruikers van bestaande naar nieuwe 
systemen; en 

 • Het omgaan met ongestructureerde data en infor-
matie.

De assetinformatiestrategie behoort doelstellingen te 
omvatten met betrekking tot de voorgestelde verbe-
teringen in assetinformatie die Specifiek, Meetbaar, 
Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden (SMART) zijn.

Interne en externe stakeholders behoren te worden 
geraadpleegd via het betrekken van stakeholders (zie 
6.6.9) om te bewerkstelligen dat hun eisen met betrek-
king tot informatie en de toegang daartoe in de assetin-
formatiestrategie worden opgenomen. De assetinforma-
tiestrategie behoort geformaliseerd te worden door de 
relevante stakeholders binnen de organisatie.

6.4.2  Assetinformatiestandaarden
Organisaties die betrokken zijn bij het beheren van 
assets vertrouwen op assetgegevens, informatie en ken-
nis van assets als noodzakelijke randvoorwaarden  voor 
de activiteiten die zijn beschreven in de thematische 
groep Strategie en planning (zie 6.1) en De levenscyclus 
uitvoeren (zie 6.3).

Assetinformatiestandaarden zijn vereist om te bewerkstel-
ligen dat assetinformatie met overeengekomen kwaliteit 
en binnen afgesproken tijdskaders wordt verzameld 
,gecategoriseerd en verstrekt. Standaarden voor het 
meetproces definiëren ook de betekenis van de gegevens 
(bijvoorbeeld “hoogte” is hoogte boven de grond, “con-
ditie” wordt met standaardmethoden getest). 

Assetinformatiestandaarden omvatten in de regel:

 • Een indeling van assets volgens een overeengeko-
men hiërarchie om een integraal assetregister te 
kunnen aanmaken en beheren; 

 • Een definitie van de vereiste kenmerken die voor 
elke assetsoort behoren te worden verzameld en 
beheerd en waar deze kenmerken voor staan; 

 • Gemeenschappelijke benaderingen voor het defi-
niëren en toewijzen van kriticiteit van een asset en 
assetsystemen ter ondersteuning van besluitvorming 
in het kader van assetmanagement; 

 • Gemeenschappelijke benaderingen voor het beoor-
delen en registreren van de conditie van een asset 
om activiteiten binnen Strategie en planning (zie 
6.1) te ondersteunen; 

 • Gemeenschappelijke methoden voor het indelen van 

gebreken en falen van assets om dit te gebruiken bij 
het plannen van herstelmaatregelen voor het verbe-
teren van het functioneren en de betrouwbaarheid; 

 • Gedefinieerde benaderingen voor het beoordelen en 
registreren van de prestaties of onderhoudbaarheid 
van een asset voor het ondersteunen van plannings-
activiteiten op de lange en korte termijn; en 

 • Overeengekomen methoden voor het beoordelen 
en registreren van de benutting van een asset om 
de algehele levensduur van assets en de intervallen 
tussen interventies te helpen bepalen. 

Assetinformatiestandaarden behoren ook de kwaliteit-
snorm te definiëren die geschikt is voor de verschillende 
soorten informatie, rekening houdend met kriticiteit van 
de assets en van de beslissingen die met de assetinfor-
matie zijn genomen.

6.4.3 Assetinformatiesystemen
Hoewel assetinformatiesystemen op papier mogelijk 
zijn, zijn deze systemen normaal gesproken software-
applicaties en -systemen voor het verzamelen, opslaan, 
verwerken en analyseren van de assetinformatie die een 
organisatie nodig heeft om haar assets gedurende de 
levenscyclus te managen. Idealiter beschikken deze sys-
temen over een register van alle bedrijfsassets of zijn ze 
geïntegreerd met een dergelijk register. Dit maakt effec-
tieve geïntegreerde planning en uitvoering van operatio-
nele activiteiten mogelijk.

Assetinformatiesystemen kunnen uiteenlopen van 
geavanceerde integrale Enterprise Assetmanagement- 
(EAM-) suites tot gemengde omgevingen met “Best of 
Breed” software, maatwerkapplicaties en op spreads-
heets gebaseerde analyses. De optimale mix van appli-
caties is afhankelijk van de omvang en complexiteit 
van de organisatie en de voor haar geldende wet- en 
regelgeving.
Typische assetinformatiesystemen omvatten in de regel: 

 • Een assetregister waarin de details worden bijge-
houden van de assets die van belang zijn voor een 
organisatie;; 

 • Een geografisch informatiesysteem (GIS) en/of 
topologische systemen om de locatie en ruimtelijke 
gegevens van assets vast te leggen;

 • Managementsystemen voor het plannen en registre-
ren van werkzaamheden die verband houden met 
een asset;

 • Logistieke systemen voor het managen van de 
opslag, de uitgifte en het gebruik van materialen en 
reserveonderdelen;;
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 • Managementsystemen voor stops/onderbrekingen 

om de toegang tot assets voor werkzaamheden te 
plannen; 

 • Systemen voor prognoses van de toekomstige vraag 
naar of eisen aan assets;

 • Beslissingondersteunende systemen, zoals systemen 
voor het modelleren van investeringen om strategi-
sche planningsactiviteiten te ondersteunen; 

 • Proces-, telemetrie- en SCADA-systemen om te 
registreren hoe goed assets gepresteerd hebben en 
aan de geldende gebruikseisen voldoen; 

 • Gemeenschappelijke gegevensomgevingen 
(‘Common Data Environment’) voor het verzamelen, 
managen en verspreiden van modelgegevens en 
-documenten tussen multidisciplinaire teams om te 
voorzien in een samenwerkingsplatform;  

 • Monitoringsystemen om belangrijke conditie-indica-
toren van assets, zoals temperatuur en trillingen, te 
monitoren om mogelijk toekomstig falen te helpen 
voorspellen;

 • Mobiele apparaten om gegevens en informatie te 
verzamelen van, en te verspreiden naar, de mede-
werkers in het veld.

Over de hele assetmanagement levenscyclus hebben 
verschillende functies van een organisatie belang bij de 
asset. Zij stellen elk hun eigen eisen aan formats voor 
presentatie en bewerking van assetinformatie. Een 
robuust rapportagesysteem is daarom een belangrijk 
onderdeel van het assetinformatiesysteem.

Er is geen duidelijke scheidslijn tussen assetinformatie-
systemen en andere enterprise-/bedrijfssystemen: infor-
matie in assetinformatiesystemen kan worden gebruikt 
voor bredere doeleinden van de organisatie en infor-
matie in enterprise-/bedrijfssystemen kan assetmanage-
mentdoelstellingen ondersteunen. Zo kan bijvoorbeeld 
de registratie van opleidingen en competenties van 
medewerkers in bedrijfsbrede HR-systemen beslissingen 

ondersteunen over wie er mag of behoort te reageren 
op gebreken van bepaalde assets, of wie gedetailleerde 
kostenberekeningsgegevens in investerings- of exploita-
tiekostenmodellen mag veranderen.

6.4.4 Gegevens- en informatiemanagement
Organisaties vertrouwen op gegevens en informatie als 
belangrijke factoren om activiteiten te ondernemen bin-
nen de thematische groepen Strategie en planning (zie 
6.1) en De levenscyclus uitvoeren (zie 6.3).

De behoefte van een bedrijf aan assetgegevens en 
-informatie kan strategisch, tactisch of operationeel zijn 
en hoeft niet beperkt te zijn tot de medewerkers die 
zich met assetmanagement bezighouden. Er kunnen 
andere gebruikers binnen en soms buiten de organi-
satie zijn. Zodra men inzicht heeft in de behoeften van 
deze belanghebbenden behoren er meer gedetailleer-
de gegevenseisen te worden gedefinieerd. Deze eisen 
behoren niet alleen de benodigde gegevens te definië-
ren, maar ook de kwaliteitseisen.

Assetgegevenskwaliteit omvat een aantal specifieke maat-
staven voor gegevenskwaliteit. Dit zijn onder andere: 
 • Nauwkeurigheid: de gegevens zijn een getrouwe 

afspiegeling van de fysieke entiteit die ze vertegen-
woordigen; 

 • Volledigheid: er is een volledige verzameling gege-
vens beschikbaar voor elk asset data record en alle 
assets worden geregistreerd; 

 • Consistentie: gegevens zijn consistent wat betreft de 
definitie, regels, het format en de waarde ervan; 

 • Geldigheid: alle bewaarde gegevens voldoen aan 
regels voor gegevensopslag;

 • Tijdigheid: gegevens weerspiegelen de huidige sta-
tus van een asset en voldoen aan de normen van de 
organisatie voor de tijdskaders voor het actualiseren 
van gegevens;

 • Uniciteit: alle sleutels behoren uniek te zijn zon-
der dubbeling van gegevens - alle assets behoren 
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slechts eenmaal geregistreerd te worden.

Organisaties behoren de kwaliteit van hun gegevens 
te beoordelen en een plan voor het verbeteren van 
gegevens te ontwikkelen om te bewerkstelligen dat 
ontbrekende gegevens of gegevens die niet aan de 
norm voldoen binnen aanvaardbare tijdskaders ver-
worven kunnen worden. Het verzamelen van gegevens 
gaat met kosten gepaard en het kan acceptabel zijn 
dat een organisatie beslist ontbrekende gegevens niet 
te verzamelen als de baten niet opwegen tegen de 
kosten. Zoals ook bij andere besluitvormingsprocessen 
het geval is, behoort deze beslissing risicogestuurd te 
zijn en op een passend niveau binnen de organisatie te 
worden genomen. Processen voor het verstrekken van 
assetinformatie ten gevolge van interventies aan assets 
(bijv. het vervangen van assets) behoren te worden 
gespecificeerd. In bedrijfsbeslissingen moeten geschik-
te beheersmaatregelen op basis van de daadwerkelijke 
gegevenskwaliteit worden opgenomen.

In de context van assetmanagement omvat informatie 
in de regel: 
 • Registraties van het bestaan van een fysiek asset, 

algemeen bekend als een assetinventaris of een 
assetregister; 

 • Kenmerken van deze assets. Een kenmerk is een 
kwaliteit of eigenschap van een karakteristiek 
of inherent onderdeel van een asset, bijv. merk, 
model, serienummer, leeftijd, nominale capaciteit; 

 • Kenmerken van de assetsystemen, bijv. vermogen; 
 • Locatie, ruimtelijke informatie, afhankelijkheden en 

connectiviteitsinformatie, met name in geografi-
sche informatiesystemen (GIS); 

 • Logische groeperingen, bijv. systemen, soorten 
installaties, zones; 

 • Toegangseisen, bijv. vergunningen, verzoeken tot 
toegang, veiligheidsgerelateerde informatie

 • Informatie over de prestaties van het asset. Dit kan 
subjectief zijn (op basis van ervaring en kennis) 
of objectief (aan de hand van metingen en gege-
vens). Dit omvat informatie zoals de beoordeling 
van de betrouwbaarheid, conditie en bruikbaarheid 
van assets;

 • Historische registraties van gebeurtenissen uit het 
verleden en van werkzaamheden die aan het asset 
zijn uitgevoerd, tijdens op de korte, middellange 
of lange termijn geplande activiteiten of als gevolg 
van ongeplande taken (bijv. reparaties bij storin-
gen); 

 • Documenten, ontwerpmodellen en tekeningen, en 
foto‘s van het asset; 

 • Assettypen: inzicht in de typen assets binnen het 
assetmanagementsysteem en hoe deze worden 
gerepresenteerd in gegevens is van kritiek belang, 
bijvoorbeeld: puntassets, lineaire assets, gebieds-
assets/polygoonassets, volume-assets, systeemni-
veau-assets;

 • Metagegevens: Dit zijn gegevens die gegevens 
beschrijven met inbegrip van de gegevensstructu-
ren, gegevenssoorten, bedrijfsregels, gegevenslo-
caties en gegevenskwaliteit;

 • Interventiegegevens: Dit zijn gegevens die de histo-
rie vastleggen van werkzaamheden die zijn verricht 
aan het asset; 

 • Database van werkzaamheden: onderhoud, reno-
vatie, verbeteringen en storingen; 

 • Ongestructureerde gegevens: handleidingen, teke-
ningen; en 

 • Gegevens over kosten: hoeveel het kost om een 
asset in te kopen en te exploiteren.

Kennis van assets is een meer subjectief onderwerp 
en kan op veel verschillende manieren beïnvloed wor-
den. Kennis wordt ontleend aan de combinatie van 
ervaring, waarden, informatie in context, en inzicht en 
kan afhankelijk zijn van sleutelmedewerkers die zich 
specifieke gebeurtenissen herinneren of weten waar 
belangrijke informatie is opgeslagen. De kwaliteit van 
dit inzicht is van invloed op de consistentie en kwa-
liteit van besluitvorming. Zo vereisen prognoses van 
toekomstige assetprestaties bijvoorbeeld goede kennis 
en niet alleen maar goede gegevens. Een belangrijke 
uitdaging voor organisaties is bewerkstelligen dat zulke 
persoonlijke kennis en inzichten worden veilig gesteld 
en breder beschikbaar worden gemaakt voor toekom-
stige besluitvorming en om het mogelijke verlies van 
kennis tegen te gaan als medewerkers een organisatie 
verlaten of als de beheersing over een asset van de 
ene organisatie naar een andere overgaat. Concepten 
als BIM (bouwinformatiemodellering) worden steeds 
vaker gebruikt om te voorkomen dat kennis (en infor-
matie) verloren gaat tijdens belangrijke fasen in de 
levenscyclus van een asset.

De ISO 8000-normenreeks geeft richtlijnen over gege-
venskwaliteit en het belang van het koppelen van 
assetgegevens en -informatie aan de organisatiedoelen 
van het bedrijf.
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6.5.1 Inkoop- en ketenmanagement
Uit onderzoek blijkt dat organisaties erbij gebaat zijn hun 
toeleveringsketens strategisch in te zetten en hun belang-
rijkste leveranciers ertoe aan te moedigen deel te nemen 
aan hun benadering van de waarde over de volledige 
levensduur. Dit kan gepaard gaan met het van contrac-
ten voor korte cycli overstappen op langetermijnrelaties 
en het wijzigen van vertrouwde praktijken en gedragin-
gen waarvan men zich al lang bedient.

Organisaties met een meer volwassen assetmanagement-
cultuur stemmen hun inkoop- en ketenmanagement volle-
dig af op hun assetmanagementdoelstellingen en -strategie 
(SAMP) en de resourcing-strategie die op basis daarvan is 
ontwikkeld. De meest volwassen organisaties benaderen 
het managen van hun toeleveringsketens zoals ze ook elke 
andere kritieke asset zouden benaderen. Ze passen dezelf-
de principes toe en focussen zich op dezelfde belangrijke 
punten, zoals duidelijk inzicht hebben in hoe de prestaties 
van leveranciers bijdragen aan de uit assets gerealiseerde 
waarde en het behouden van een focus op continue verbe-
tering. Deze benadering wordt vaak gekenmerkt door nau-
were, en betrekkelijk open, werkrelaties met leveranciers.
Organisaties die een assetmanagementbenadering heb-
ben ingevoerd kijken naar de output van hun resourcing-
-strategie, met inbegrip van het kritieke karakter van de 
vereiste werkzaamheden afgezet tegen hun assetma-
nagementdoelstellingen, hun werkvolumes, de overhead-

kosten voor management en de beschikbaarheid van 
competente medewerkers.

Het is duidelijk voor ze welke activiteiten kunnen en 
behoren te worden uitbesteed en wat ze in eigen 
beheer moeten houden. Tijdens de besluitvorming:

 • Identificeren en bepalen ze doelstellingen voor hun 
leveranciers en overwegen ze hoe ze ingehuurde 
medewerkers het beste kunnen inzetten en in hun 
eigen personeelsbestand kunnen integreren; 

 • Specificeren ze inkoopeisen en regelingen voor het 
niveau van dienstverlening en beoordelen ze het 
kritieke karakter van relaties met individuele leve-
ranciers voor de assetmanagementdoelstellingen, 
-strategie (SAMP) en -plannen; 

 • Gaan ze doeltreffende activiteiten voor het selec-
teren van leveranciers aan, waarbij ze duidelijke 
criteria en processen voor het onderhandelen met 
en kiezen van leveranciers ontwikkelen, en doel-
treffende contracten opstellen die bij hun assetma-
nagementbeleid passen; 

 • Overwegen ze hoe ze leveranciers het beste kun-
nen stimuleren en bouwen ze aan duurzame rela-
ties met hun leveranciers die bewerkstelligen dat 
hun vermogens aan de behoeften van het niveau 
van dienstverlening voldoen; 
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 • Gebruiken ze passende prestatie-indicatoren voor 
het monitoren en managen van contracten met 
leveranciers die de introductie van risico in de 
bedrijfsvoering minimaliseren; 

 • Monitoren ze de commerciële omstandigheden en 
het eigenaarschap van leveranciers om te bewerk-
stelligen dat relaties levensvatbaar blijven;

 • Beslissen ze over hoe ze de transitie van de ene 
naar een andere benadering voor leveranciersma-
nagement het best kunnen vormgeven, en   

 • Denken ze na over de kenmerken die zij van leve-
ranciers verlangen wat betreft hun benadering van 
samenwerken.

Contracten opstellen die aan deze eisen voldoen, is van 
essentieel belang om de verwachtingen, verplichtingen 
en rechten van leveranciers op de assetmanagement-
strategie (SAMP) af te stemmen. Het is belangrijk dat 
een organisatie zorgvuldig nadenkt over welke soorten 
contracten, relaties met leveranciers, contractduren en 
aansprakelijkheden van leveranciers het meest passend 
zouden zijn voor de verschillende diensten die zij nodig 
heeft om duurzame waarde te genereren. 

6.5.2 Leiderschap op het gebied van assetmanagement
Leiderschap op het gebied van assetmanagement is 
cruciaal in een organisatie die naar doeltreffend asset-
management streeft. Dit leiderschap bepaalt de rich-
ting en prioriteiten voor het ontwikkelen van het asset-
managementvermogen dat nodig is om de algehele 
doelstellingen van de organisatie te bereiken.

Om inzicht te verwerven in leiderschap op het gebied 
van assetmanagement, is het noodzakelijk inzicht te 
hebben in het onderscheid tussen goed management 
en doeltreffend leiderschap. Managers en leidinggeven-
den plannen, organiseren, sturen en zorgen ervoor dat 
werk gedaan wordt. Leiders bepalen richting, zetten 
vraagtekens bij de bestaande situatie, innoveren en zijn 
drijfveren voor het definiëren, ontwikkelen en imple-
menteren van verbeterde procedures en systemen. 

Men kan op veel verschillende manieren een doeltref-
fend leider zijn en mensen met sterk uiteenlopende 
persoonlijkheden, stijlen en benaderingen kunnen 
geslaagde leiders zijn. Alle leiders moeten echter het 
volgende goed doen:

 • Leiding geven aan het (de) desbetreffende onder-
de(e)l(en) van de organisatie. In de context van 
assetmanagement betekent dit dat leiders een 
benadering voor assetmanagement moeten bevor-
deren waarbij naar de totale levensduur wordt 
gekeken, zodat de organisatie maximale waarde 

kan ontlenen aan haar assets, die aansluit op het 
bedrijfsrisico en de prestaties van het bedrijf; 

 • Hun visie duidelijk formuleren en deze op overtui-
gende en praktische wijze communiceren, gebruik-
makend van allerlei benaderingen, terwijl ze tege-
lijkertijd eisend en ondersteunend zijn; 

 • De ‘lastige’ beslissingen nemen wanneer zaken 
onduidelijk zijn - lastig is niet hetzelfde als com-
plex. Lastige assetmanagementbeslissingen zijn 
die beslissingen waar het probleem niet duidelijk 
gedefinieerd kan worden, waar geen sprake is 
van routine, of waar de beslissing vereist dat men 
zware keuzes maakt die zowel op personen als op 
de organisatie als geheel van invloed zijn; 

 • Medewerkers inspireren om bij te dragen aan het 
bereiken van de doelen van de organisatie; en 

 • Vertrouwen aan stakeholders geven over de rich-
ting die wordt genomen en de voordelen die 
bereikt gaan worden.

Het is voor een organisatie nodig dat haar medewer-
kers gemotiveerd zijn en leiders leveren hieraan een 
significante bijdrage door hun eigen gedrag en de 
regelingen die zij instellen. De beste leiders beschikken 
over allerlei technieken die zij naar gelang de specifie-
ke situatie inzetten. Het is van essentieel belang dat 
medewerkers hun leiders vertrouwen. Om vertrouwd 
te worden, moeten leiders consequent eerlijk en billijk 
zijn en laten zien dat ze bereid zijn om verantwoorde-
lijkheid te nemen als er zich problemen voordoen.

6.5.3 Organisatiestructuur
Organisatiestructuur verwijst naar hoe medewerkers 
binnen een organisatie zijn georganiseerd en binnen 
welke groeperingen ze moeten werken. Dit is onlos-
makelijk verbonden met organisatiecultuur.

Managers en directieleden voor wie assetmanagement 
nieuw is, vragen vaak ‘Waar behoren we assetma-
nagement in onze organisatie te plaatsen?’ 

Er is niet één correcte structuur die van toepassing zou 
zijn op elke soort organisatie. De plek van assetmanage-
mentrollen en -verantwoordelijkheden binnen een organi-
satieschema geeft echter een duidelijke indicatie van hoe 
serieus dit wordt genomen binnen de organisatie en zal 
van grote invloed zijn op de perceptie die medewerkers 
ervan hebben. In een traditionele, hiërarchische organi-
satie bijvoorbeeld waar niemand op, of vlakbij, directie-
niveau de verantwoordelijkheid heeft voor assetmanage-
ment, is het onwaarschijnlijk dat de assetmanagemen-
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tagenda overal in de organisatie serieus wordt genomen. 
Dit zou het heel lastig maken om assetmanagementprak-
tijken binnen alle functies en afdelingen van de organisa-
tie of in de toeleveringsketen te laten doordringen.

Voor doeltreffend assetmanagement is het nodig dat 
organisaties hun assetmanagementbeleid, -strategieën, 
-doelstellingen en -plan(nen) waarmaken en/of berei-
ken. De structuur van organisaties is daarom cruciaal, 
omdat:

 • de manier waarop medewerkers georganiseerd zijn 
van invloed is op hoe goed ze samenwerken; 

 • het een ‘zichtlijn’ mogelijk maakt;

 • het van invloed is op de doeltreffendheid van com-
municatie, informatiestromen en terugkoppeling in 
alle richtingen met interne en externe medewerkers 
en stakeholders; en 

 • het van grote invloed kan zijn op de ontwikkeling van 
de organisatiecultuur.

Elke organisatie moet beslissen welke soort structuur het 
beste aansluit op haar behoeften. De structuur van een 
organisatie wordt beïnvloed door een aantal factoren, 
zoals: 
 • omvang; 
 • bedrijfstak en producten of diensten; 
 • diversiteit – één vestiging/één land/grote multinatio-

nal; 
 • eigendomsstructuur – particulier/overheid/beursgeno-

teerde onderneming; 
 • volwassenheid – een nieuwe start-up/een gevestigd 

bedrijf; 
 • culturele achtergrond; en 
 • de passende ‘span of control’ (of ‘reikwijdte van 

besturing’) voor haar diensten, producten en proces-
sen. 

Voor assetmanagement is het nodig dat mensen uit ver-
schillende functies en disciplines nauw samenwerken en 
vaak vereist dit een nauwere samenwerking dan waaraan 
ze gewend waren. Omdat assetmanagement zich bezig-
houdt met het integreren van verschillende functies en 
disciplines, moeten rollen en verantwoordelijkheden op 
een senior-niveau worden toegewezen om dit mogelijk 
te maken. Het is niet erg waarschijnlijk dat het aanhou-
den van een starre hiërarchie van rollen en verantwoor-
delijkheden bevorderlijk is voor de soort multidisciplinaire 
probleemoplossing die vereist is voor assetmanagement. 

Het topmanagement moet bewerkstelligen dat de orga-
nisatiestructuur en -cultuur beide bevorderlijk zijn voor 

wat zij tracht te bereiken. De ‘juiste’ structuur voor een 
organisatie is de structuur die het beste bij haar eisen 
past en die het mogelijk maakt haar doelen zo snel en 
doelmatig mogelijk te bereiken. Bij het nadenken over de 
structuur moet men drie hoofdaspecten in aanmerking 
nemen: 
 • interne werkeenheden bijv. teams, afdelingen, inter-

nationale divisies; 
 • externe werkeenheden, bijv. leveranciers, opdrachtne-

mers, uitbesteed werk; en 
 • rapportage- en managementlijnen, bijv. commissie-

structuren, verantwoordelijkheidshiërarchieën.

De organisatiecultuur (zie 6.5.4) identificeert een aantal 
leidende praktijkbeginselen dat moet worden toegepast 
als men beslist over de passende organisatiestructuur en 
-cultuur voor assetmanagementactiviteiten. 
Het is ook waarschijnlijk dat de best passende structuur 
voor een organisatie na verloop van tijd verandert. Wat 
er nodig is om assetmanagementdenken en -praktijken 
in de organisatie te introduceren kan sterk verschillen 
van wat er nodig is om vermogen tot volwassenheid te 
brengen.

Verdere informatie en richtlijnen over organisatiestructuur 
zijn te vinden in de gepubliceerde SSG ‘Organisational 
Structure and Culture’, die onder andere een kader 
omvat voor het ondersteunen van directieleden bij het 
bepalen welke soort structuur het beste bij hun organisa-
tie past: 

 • Inzicht verwerven in het doel van de organisatie; 
 • Inzicht verwerven in de noodzaak tot veranderen; 
 • De noodzakelijke structuurveranderingen identifice-

ren; 
 • De structuurveranderingen managen; en 
 • De voordelen van verandering bestendigen.

6.5.4 Organisatiecultuur
De cultuur van een organisatie is van invloed op alles 
wat zij doet en op alle aspecten van haar prestaties. 
Assetmanagement vormt hier geen uitzondering op, 
evenmin als veiligheid, beveiliging, financieel beheer, 
klantenservice of de reputatie van een bedrijf. Daarom 
is een proactieve benadering van cultuurmanagement 
belangrijk voor organisaties die voordeel willen ontlenen 
aan assetmanagement.

Er is niet één juiste cultuur voor een organisatie. Cultuur 
wordt vaak beschreven als ‘hoe we de zaken hier aan-
pakken’ en elke organisatie moet beslissen welke soort 
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cultuur zij nodig heeft om succesvol te zijn en proberen 
deze tot stand te brengen. Indien de huidige cultuur 
van een organisatie een kortetermijncultuur is, die niet 
openstaat voor ideeën van buitenaf, door output wordt 
gedreven en risicomijdend is, zal er een grotere verande-
ring nodig zijn om de vruchten van assetmanagement-
denken en -praktijken te plukken dan het geval is bij een 
organisatie die voor de lange termijn plant, zowel waarde 
hecht aan processen als aan output, zich benchmarkt ten 
opzichte van externe best practices, en innovatie en con-
tinue verbetering aanmoedigt en benut.

De eerste stap op weg naar het creëren van een cul-
tuur die bevorderlijk is voor assetmanagement is dat het 
topmanagement een duidelijke visie formuleert van wat 
zij wil bereiken en waarom zij van mening is dat haar 
benadering om dit te bereiken gaat slagen. Het spreekt 
voor zich dat dit de assetmanagementdoelstellingen en 
-strategie (SAMP) behoort te ondersteunen en dat het 
behoort te worden afgestemd op de bredere doelen van 
de organisatie. Ook behoort hierbij rekening te worden 
gehouden met de beperkingen waaronder de organisatie 
opereert.
De organisatiestructuur kan van grote invloed zijn op de 
cultuur van de organisatie en vice versa. Cultuur is minder 
tastbaar dan structuur en tegelijkertijd ook meer com-
plex, aangezien er veel meer variabelen bij komen kijken. 
Een passende cultuur creëren is een essentiële stap om 
het voor goed assetmanagement vereiste niveau van 
integratie tussen functies te bereiken.

Een aantal leidende praktijkbeginselen moet worden toe-
gepast tijdens het beslissen over de passende organisatie-
structuur en -cultuur voor assetmanagementactiviteiten. 
Dit zijn onder andere:

 • duidelijkheid over het doel van de organisatie;

 • zichtbare ondersteuning en betrokkenheid vanuit de 
topmanagement bewerkstelligen; 

 • consistent zijn binnen de hele organisatie;

 • bewerkstelligen dat iedereen de noodzaak inziet 
van samenwerking en teamwork, begrijpt wat de 
grenzen zijn aan eenieders verantwoordelijkheid en 
gezag binnen de hiërarchie, en hoe, en onder welke 
omstandigheden, belangrijke punten (issues) geësca-
leerd worden;

 • bewerkstelligen dat iedereen zijn of haar verantwoor-
delijkheden en gezag accepteert;

 • bewerkstelligen dat het voor iedereen duidelijk is 
welke communicatiekanalen de organisatie gebruikt 
en hoe informatie van boven naar beneden, zijwaarts 
en weer terug wordt doorgegeven;

 • bewerkstelligen dat communicatie zoals bedoeld ont-
vangen wordt;

 • bewerkstelligen dat acties doeltreffend worden toe-
gewezen, uitgevoerd en beoordeeld; en

 • bewerkstelligen dat iedereen weet waar, wanneer en 
hoe beslissingen worden genomen en wie ze neemt. 

Duurzame cultuurverandering vereist consistente gedra-
gingen, met name vanuit het management (op alle 
niveaus, van directie tot lijnmanagers en directe leiding-
gevenden), continue communicatie en bekrachtiging.

6.5.5 Competentiemanagement
Een van de meest gangbare definities van competentie 
is het vermogen activiteiten volgens de verwachte stan-
daard uit te voeren. Competentie garandeert geen goede 
prestaties, maar maakt deze wel mogelijk. Competenties 
die niet in de praktijk worden gebracht, nemen meest-
al af en zelfs uiterst competente medewerkers kunnen 
het lastig vinden om goed te presteren als hun team of 
organisatie niet naar behoren functioneert. Sommige 
activiteiten komen niet vaak voor waardoor het voor 
degenen die ze uitvoeren moeilijk is hun competentie te 
onderhouden. Deze factoren maken het managen van 
competentie een belangrijk onderwerp.

Een fundamentele taak voor alle organisaties is bewerk-
stelligen dat er voldoende op afdoende competente 
medewerkers beschikbaar zijn om de activiteiten uit te 
voeren waarvan hun succes afhankelijk is. Het ontwikke-
len van een resourcing-strategie stelt het management 
in staat inzicht te krijgen in de implicaties van de asset-
managementdoelstellingen en -strategie (SAMP) voor de 
competentie-eisen van het personeel. Duidelijk zijn over 
competentie-eisen op alle niveaus en bewerkstelligen dat 
deze worden gebruikt voor het selecteren, ontwikkelen 
en beoordelen van medewerkers en het definiëren van 
rollen en verantwoordelijkheden en de relaties ertussen 
ondersteunt de structuur en cultuur van de organisatie.
Een gestructureerde benadering voor competentiema-
nagement hoeft niet bureaucratisch of kostbaar te zijn. 
Men is het er algemeen over eens dat organisaties een 
gestructureerde benadering voor het managen van com-
petenties en gedrag moeten invoeren die zowel de ont-
wikkeling van individuele competentie als de ontwikkeling 
van de competentie van de organisatie afdekt.

Steeds meer organisaties gebruiken het Competences 
Framework van het IAM om hun specifieke competen-
tie-eisen te definiëren en daar competentiemanage-
mentsystemen omheen te bouwen. Het Competences 
Framework is gratis te downloaden vanaf www.theIAM.
org
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6.6.1 Risicobeoordeling en -management
Risico wordt in ISO 55001 en ISO 31000:2009 gedefini-
eerd als het ‘effect van onzekerheid op doelstellingen’. 
Een ‘effect’ is een afwijking van de verwachting. In ISO 
31000 worden ook verscheidene beginselen voor risi-
comanagement vastgesteld. Met name de ideeën dat 
risicomanagement waarde creëert en beschermt, maakt 
deel uit van besluitvorming en is een integraal onderdeel 
van alle processen van de organisatie. Risicomanagement 
houdt zich op stelselmatige, gestructureerde en tijdige wijze 
bezig met onzekerheid en maakt daarbij gebruik van de 
beste beschikbare informatie om tot optimale beslissingen 
te komen. Risicomanagement omvat een gecoördineerde 
verzameling activiteiten en methoden die gebruikt worden 
voor het monitoren en beheersen van de vele ongeplande 
gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op het vermo-
gen van een organisatie om haar doelstellingen te bereiken. 
Het omvat het identificeren, beoordelen, prioriteren en 
behandelen van risico’s om de kans en/of gevolgen van 
ongewenste gebeurtenissen te beperken, monitoren en 
beheersen of om de realisatie van kansen te maximaliseren. 

De benadering die een organisatie voor risicomanagement 
toepast, wordt bepaald door haar risicobereidheid en 
-tolerantie, waarbij: 
 • Risicobereidheid de hoeveelheid en soort risico is die een 

organisatie bereid is na te streven of te behouden; en 
 • Risicotolerantie de bereidheid van een organisatie of 

stakeholder is om het risico, na risicobehandeling, te 

dragen teneinde haar of zijn doelstellingen te bereiken.

Deze variëren afhankelijk van de sector, cultuur en doel-
stellingen van een organisatie.

Er is een wisselwerking tussen risicobeoordeling en 
-management en alle andere assetmanagementonder-
werpen. Risicobeoordeling en -management omvat de 
volgende managementactiviteiten: 
 • Het genereren van risicomanagementbeleid; 
 • Het ontwikkelen van risicomanagementprocessen en 

strategieën om risico's te beperken; 
 • Het uitvoeren van risicomanagementprocessen; en 
 • Het afstemmen van strategische, tactische en operatio-

nele risico's en risicoregistraties.

Het startpunt voor een risicomanagementbeleid is de 
benadering van een organisatie voor risicomanagement 
en is van integraal belang voor haar interne beheers- en 
bestuursregelingen. Risicomanagement vereist: 
 • Procedures om risicoprocessen te managen; 
 • Sterke koppelingen met de plannings- en begrotings-

cycli om doelstellingen af te stemmen, plannen van 
aanpak overeen te komen en middelen toe te wijzen 
om de acties uit te voeren; 

 • Een robuust rapportage- en prestatiemanagementpro-
ces om regelmatige monitoring van de risicomanage-
mentactiviteiten te bewerkstelligen;
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 • Een risicobeoordelings-/-meetkader om te voorzien 
in consequente waardering en rangschikking met 
richtlijnen inzake schaalbaarheid en passende beheers-
maatregelen. Dit kader zou worden goedgekeurd 
door de directie en geeft richting aan het identificeren, 
beoordelen en monitoren van risico’s op een niveau 
dat passend is bij het belang ervan; 

 • Risicoregistraties, de eenvoudigst en meest voorko-
mende manier om informatie over risico’s te delen, 
worden met een passende frequentie onderhouden 
en nieuwe risico’s die zich voordoen worden toege-
voegd op het moment dat ze geïdentificeerd worden. 
Zij omvatten acties en indicatoren voor het stimuleren 
en monitoren van voortgang; en 

 • Een auditprogramma. Meestal is een interne auditfunc-
tie verantwoordelijk voor de periodieke beoordeling 
van managementbeheersmaatregelen waaronder 
risicomanagement. Het auditplan behoort gestuurd 
te worden door de risico’s in de risicoregistratie en 
behoort het proces van risicomanagement evenals de 
output te omvatten.

Organisaties hebben in het algemeen een vastgestelde 
bedrijfsbrede risicomatrix om risiconiveaus (hoog, middel, 
laag of een nadere verfijning hiervan) te identificeren. 
Deze zijn het product van de kans dat een gebeurtenis 
zich voordoet en het gevolg ervan. Gevolgen worden 
geïdentificeerd als financiële gevolgen of gevolgen voor 
de gezondheid en veiligheid, het milieu of de reputatie of 
een combinatie daarvan. In de praktijk zal een gebeurtenis 
zelden slechts één gevolg hebben en heeft een gevolg niet 
slechts één mogelijke oorzaak. Daarom is het belangrijk 
dat gevolgniveaus over de verschillende impacts worden 
afgestemd om vergelijking en prioritering van risico’s 
mogelijk te maken. Zo behoort bijvoorbeeld het gevolg 
in verband met een veiligheidsrisico dat als gering wordt 
ingedeeld gelijkwaardig te zijn aan het gevolg van een 
milieu- of financieel risico dat ook als gering wordt inge-
deeld.

De term ’kriticiteit’ wordt gebruikt als maatstaf voor het 
belang van een asset voor de uitvoering van de doelstellin-
gen van een organisatie, waarbij het niveau van de kriticiteit 
proportioneel is aan de mate waarin de bedrijfsdoelstellingen 
afhangen van het juiste gebruik of de juiste werking van het 
asset. Inzicht in de kriticiteit van assets is belangrijk om het 
mogelijk te maken risico’s te rangschikken en prioriteiten 
voor maatregelen te bepalen. 
Aan alle inspanningen zijn risico’s verbonden. Na het identifice-
ren en beoordelen van de risico’s, worden de mogelijke reac-
ties op de risico’s bepaald. Vaak wordt hiervoor een groep van 

vier mogelijke reacties (de ‘4Ts’ in het Engels) gebruikt:
 • Een risico en de vermoedelijke impact ervan tolereren 

(‘tolerate’); 
 • Een risico op een andere partij overdragen (‘transfer’). 

Het gevolg van bepaalde risico’s kan met wederzijdse 
instemming worden overgedragen op een tweede of 
derde partij, bijv. een opdrachtnemer of verzekering; 

 • Een risico behandelen (‘treat’) door de waarschijnlijke 
gevolgen en/of blootstelling te beperken; en 

 • De activiteit die aanleiding geeft tot het risico beëindi-
gen (‘terminate’). 

Het behandelen van risico’s kent de meest uiteenlopen-
de interventies. Het behandelen van risico’s is het proces 
van het ontwikkelen, selecteren en implementeren van 
maatregelen om een risico aan te passen om negatieve 
gevolgen te beperken of om bijkomende kansen bij een 
risico te maximaliseren. Zoals voor elke beslissing het geval 
is, behoren behandelopties te worden geëvalueerd door 
zowel naar de kosten van het implementeren van de 
beheersmaatregel als de voordelen die bereikt worden met 
het beperken van het risico te kijken. De beslissing van een 
organisatie om een risico al dan niet te behandelen wordt 
bepaald door haar risicobereidheid, risicotolerantie en 
haar beschikbare financiële en andere middelen (zie 6.2.4 
Resourcing-strategie en 6.3.8 Management van middelen)

Risico’s binnen aanvaardbare niveaus managen is een 
belangrijke overweging binnen besluitvorming in het kader 
van assetmanagement. De risicomanagementbenadering 
van een organisatie is van invloed op haar assetmanage-
mentstrategieën en -doelstellingen, beslissingen inzake 
kapitaalinvesteringen en de keuze voor regimes voor 
exploitatie en onderhoud van haar assets. Doeltreffend 
risicomanagement is een essentieel onderdeel van de suc-
cesvolle uitvoering van alle levenscyclusactiviteiten. 

ISO 31000 en ISO 31010:200919 bieden verdere richtlijnen 
over goede praktijken voor benaderingen voor risico-inven-
tarisatie en -management. 

6.6.2 Noodplannen maken en de veerkracht analyseren
Dit thema bestrijkt de processen en systemen die een 
organisatie invoert om te bewerkstelligen dat zij in staat is 
de door haar assets uitgevoerde diensten ondanks ernstige 
gebeurtenissen, incidenten of calamiteiten te onderhou-
den of in staat is deze diensten binnen een aanvaardbare 
periode te herstellen. Het reageren op falen en incidenten 
wordt behandeld in Reactie op storingen en incidenten (zie 
6.3.10).

19. ISO/IEC 31010:2009, Risk management – Risk assessment techniques
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Veerkracht is het vermogen van een systeem of organi-

satie om weerstand te bieden tegen en zich te herstellen 

van tegenslag. De veerkracht van assets en assetsystemen 

wordt in eerste instantie vastgesteld tijdens het creëren van 

het asset, door het gebruik van het ontwikkelen en ont-

werp van systemen (zie 6.3.3) en door betrouwbaarheids-

gericht ontwikkelen en ontwerpen (zie 6.3.6). De omgeving 

waarbinnen een organisatie en haar assets actief zijn kan 

na verloop van tijd echter veranderen. Om aanvaardbare 

niveaus van veerkracht te behouden, is het daarom van 

essentieel belang dat men zich volledig bewust is van de 

kritieke punten van een organisatie en haar assets en dit 

vastlegt. Inzicht in de minimumeisen om te bewerkstelli-

gen dat de organisatie of het asset actief kan zijn, wordt 

ontwikkeld en een beoordeling van alle mogelijke bedrei-

gingen wordt voltooid. Deze bedreigingen kunnen onder 

andere bestaan uit natuurlijke gebeurtenissen (zoals over-

stromingen, stormen of extreme temperaturen) en gebeur-

tenissen die zich per ongeluk of met opzet voordoen.

Zodra men dit inzicht heeft en een gedetailleerde risico-in-
ventarisatie is gemaakt, kan men noodplannen gaan maken 
voor een meerderheid van de bedreigingen waarvoor men 
zich gesteld ziet. Het invoeren van een consequente metho-
diek kan bewerkstelligen dat alle bedreigingen en kwetsbaar-
heden worden vastgelegd en dat er een doeltreffende risi-
co-inventarisatie voor wordt uitgevoerd, dat reacties, andere 
beperkende maatregelen en noodplannen worden ontwik-
keld, getest en uitgevoerd en dat er een beoordelingsproces 
wordt ingevoerd. Deze benadering van bedrijfscontinuïteits-
management omvat meestal de volgende stappen:

 • Een onderzoek naar bedreigingen en kwetsbaarheden 
uitvoeren (soms wordt dit aangeduid als bedrijfsim-
pactanalyse), door het kritieke karakter van assets 
tegen de achtergrond van alle mogelijke bedreigingen 
te beschouwen. Dit is gekoppeld aan de desbetreffen-
de risico-inventarisatie- en managementprocessen voor 
het identificeren van de belangrijkste kwetsbaarheden 
die moeten worden aangepakt.

 • Strategieën vaststellen en selecteren voor het bescher-
men, hervatten en herstellen van de activiteiten die 
door de assets worden uitgevoerd.

 • De reactie ontwikkelen en implementeren, waarbij 
geïdentificeerde beperkende maatregelen waar vereist 
worden geïntroduceerd, met inbegrip van gedetailleer-
de noodplannen.

 • De beperkende maatregelen en plannen regelmatig 
toetsen/uitvoeren, onderhouden en beoordelen om te 

bewerkstelligen dat de reacties geschikt blijven voor 
het doel, en uitkomsten in het proces van continue 
beoordeling inbrengen.

Meer informatie is te vinden in ISO 22301:2012, ‘Societal 
security – Business continuity management systems - 
Requirements’.

6.6.3 Duurzame ontwikkeling

De meest wijd verbreide definitie van duurzame ontwikke-

ling is die van de World Commission on Environment and 

Development, (in 1987): “ontwikkeling die voldoet aan de 

behoeften van het heden zonder concessies te doen aan 

het vermogen van toekomstige generaties om aan hun 

eigen behoeften te voldoen.” 

Assetmanagement speelt een belangrijke en langdurige rol 
bij duurzame ontwikkeling, waaronder:
 • Het doeltreffende management van de assets in de 

infrastructuur en de productiesector van een land, die 
belangrijke factoren kunnen zijn voor economisch wel-
zijn en veel maatschappelijke structuren;

 • De mogelijke impact op het milieu van assets en asset-
managementactiviteiten; en

 • De benadering voor het evalueren van risico's, kos-
ten en prestaties van assets gedurende de volledige 
levensduur van die assets.

In het kader van duurzame ontwikkeling worden de mili-
eu-, maatschappelijke en economische aspecten van activi-
teiten (soms aangeduid als de ‘triple bottom line’-benade-
ring) in besluitvormingsprocessen opgenomen. Aangezien 
het opnemen van duurzame ontwikkeling binnen de 
activiteiten van een organisatie verstrekkende gevolgen 
kan hebben, behoort de directie de algehele benadering 
te bepalen. Een beoordeling van duurzame ontwikkeling 
ondersteunt de ontwikkeling van een holistische langeter-
mijnbenadering voor het assetmanagement van een orga-
nisatie en vormt belangrijke input voor de onderwerpen 
in Strategie en planning (zie 6.1) en Besluitvorming in het 
kader van assetmanagement (zie 6.2). 
De fysieke assets van een organisatie bepalen haar econo-
mische, maatschappelijke en milieu-impact voor een groot 
gedeelte. Het MVO-verslag van een organisatie kan daar-
om een afspiegeling zijn van haar assetmanagement.

Verdere informatie is te vinden in richtlijndocument BS 
8900-1:2013, ‘Managing sustainable development of 
organisations. Guide.’
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6.6.4 Management of change
Er kunnen allerlei permanente en tijdelijke veranderingen 
zijn die een organisatie in verband met assetmanagement 
in aanmerking moet nemen, bijvoorbeeld de noodzaak om 
aan nieuwe wet-of regelgeving te voldoen, de introductie 
van nieuwe technologieën of processen, het wegvallen 
van ervaren medewerkers en hun kennis van assets die 
ouder worden. Het is nodig dat de organisatie nadenkt 
over hoe deze veranderingen van invloed zouden kunnen 
zijn op de doelstellingen of risicotolerantie van de organi-
satie. Sommige veranderingen zijn voorspelbaar, andere 
zijn dat niet. Een passende benadering van management 
of change weerspiegelt dit.

De activiteiten in het kader van Risicobeoordeling en 
-management (zie 6.6) behoren risico’s in verband met 
veranderingen te identificeren en hieraan prioriteiten toe 
te kennen en maatregelen vast te stellen om de mogelijke 
gevolgen ervan te beperken. Het is belangrijk na te denken 
over hoe veranderingen van invloed kunnen zijn op het 
kritieke karakter van een asset of assetsysteem, aangezien 
een voorheen onbelangrijk asset kritiek zou kunnen wor-
den voor de bedrijfsvoering.
Elke verandering in verband met assets of assetmanagem-
entactiviteiten zal vrijwel zeker betrekking hebben en van 
invloed zijn op mensen die in of voor de organisatie werken. 
De kans dat veranderingen met succes geïmplementeerd 
kunnen worden, kan sterk beïnvloed worden door hoe de 
verandering gedocumenteerd wordt en naar de partijen 
die betrokken zijn bij, of beïnvloed worden door, de veran-
dering gecommuniceerd wordt. De benadering voor het 
managen van verandering behoort proportioneel te zijn aan 
het belang van de verandering en haar mogelijke gevolgen. 
Zo kan voor een grote verandering bijvoorbeeld een speci-
fiek eigen management of changeplan nodig zijn. 
 Als gevolg van incidenten met significante veiligheids- 

en/of milieugevolgen is management of change een 
belangrijk punt van aandacht geworden in een aantal 
bedrijfstakken. Zo heeft het Center for Chemical Process 
Safety (CCPS), een tak van het American Institute of 
Chemical Engineers (AIChE), bijvoorbeeld ‘Guidelines for 
the Management of Change for Process Safety’ (Richtlijnen 
voor het managen van procesveiligheid) opgesteld.

6.6.5 De prestaties en gezondheid van assets monitoren
Doeltreffend monitoren van de prestaties en gezondheid 
van assets is van essentieel belang voor goed assetma-
nagement. Een robuust kader voor metingen omvat 
maatstaven en indicatoren die verband houden met de 
prestaties en gezondheid van assets en assetsystemen. De 
term conditie van assets (‘asset health’) wordt gebruikt 
met betrekking tot maatstaven voor het monitoren van de 
(het) huidige (of voorspelde) conditie of vermogen van een 
asset om aan de gewenste functie te voldoen, door naar 
mogelijke faalwijzen te kijken. 

Het is belangrijk dat maatstaven en targets die daarmee 
verband houden zijn afgestemd op de assetmanagement-
doelstellingen en -strategie (SAMP) van de organisatie en 
terugkoppeling over, en inzicht in, de assets geven. Deze 
terugkoppeling is belangrijke input voor processen voor 
besluitvorming in het kader van assetmanagement. 

De assetmanagementstrategie (SAMP) definieert de (het) 
gewenste huidige functionele prestaties, niveau van 
dienstverlening en conditie van assets. Er zijn duidelijke 
criteria vereist om in te zien wanneer er een afwijking is 
van het voor een asset vereiste prestatieniveau, zodat de 
noodzaak van passende herstelmaatregelen geëvalueerd 
kan worden. Het is normaal dat assetsystemen specifie-
ke prestatiecriteria hebben. Om inzicht te krijgen in de 
prestaties ervan en deze te managen, en om strategische 
en tactische beslissingen te ondersteunen, is het meestal 
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noodzakelijk de prestaties van de assets die deel uitmaken 
van het assetsysteem en die van het gehele assetsysteem 
zelf te monitoren. 

Om de huidige en toekomstige prestaties van assets te 
managen kunnen er allerlei prestatiemaatstaven zijn, waar-
onder volgende maatstaven (of ‘uitkomstenmaatstaven’) 
die de prestaties uit het verleden monitoren (bijv. voor 
incidenten, storingen en gebreken) en leidende (proces-) 
maatstaven die toekomstige prestaties voorspellen tenein-
de incidenten en storingen te vermijden. Het monitoren 
van condities is een vorm van proactief, predictief monito-
ren voor fysieke assets. Dit kan qua verfijning uiteenlopen 
van periodieke visuele inspectie tot continu ‘online’ moni-
toren. Het is belangrijk dat de kosteneffectiviteit van moni-
toring wordt beoordeeld. In een productiefaciliteit is het 
ook van essentieel belang dat bij monitoringprogramma’s 
zowel operationele als onderhoudsmedewerkers worden 
betrokken, aangezien veel faalwijzen op de werkvloer 
geconstateerd kunnen worden. 

Monitoren kan grote hoeveelheden gegevens opleveren, 
die van invloed zullen zijn op de informatiesystemen van 
een organisatie. Hierop wordt ingegaan in Assetinformatie 
(zie 6.4). 

Figuur 14 illustreert de principes van deze verschillende 
soorten maatstaven of indicatoren en hoe zij ook bijdragen 
aan continue verbetering. Het diagram is van toepassing 
op het monitoren van zowel assets als de elementen van 
het assetmanagementsysteem (AMS), waarop in het vol-
gende hoofdstuk wordt ingegaan.
 
6.6.6  Het assetmanagementsysteem monitoren
Naast het monitoren van de prestaties van haar assets 
behoort een organisatie ook de prestaties te monitoren van 
het AMS dat de assets ondersteunt. Het algehele doel van 
dit monitoren is de organisatie in staat stellen te evalueren 
in welke mate zij haar assetmanagementdoelstellingen 
bereikt en hoe doeltreffend haar managementsysteem is.

Evenals het geval is voor het monitoren van de prestaties 
en gezondheid van assets (zie figuur 14) zijn financiële 
en niet-financiële prestatiemaatstaven met verschillende 
niveaus van verfijning nodig om inzicht te geven in de hui-
dige en mogelijke toekomstige prestaties van het AMS. De 
maatstaven en de analyse en evaluatie ervan behoren dus-
danig te zijn opgezet dat geïdentificeerd kan worden of 
het beleid en de processen van het AMS gevolgd worden 
en of de uitkomsten van de processen op de verwachte 
uitkomsten aansluiten. 
Op het hoogste niveau wordt beknopte informatie aan de 

Figuur 14: Prestatiemeting voor assets en het assetmanagementsysteem
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20. ‘The Three Lines of Defense in Effective Risk Management and Control’, Institute of Internal Auditors Position Paper, januari 2013. https://na.theiia.org/training/templates/Pages/The-Three-Lines-of-
Defense-in-Effective-Risk-Management-and-Control.aspx



Een anatomie van assetmanagement     Versie 1 november 2021

71© Copyright The Institute of Asset Management 2021. Alle rechten voorbehouden.

directie gepresenteerd. De niveaus van detaillering nemen 
lager in de organisatie toe, passend bij de beslissingen en 
belangrijke punten die worden gemanaged. In het kader 
van goede praktijken is duidelijke rekenschap voor zowel 
het rapporteren over maatstaven als het ernaar handelen 
van toepassing. 
Uitkomsten naar aanleiding van het monitoren van het 
AMS identificeren veranderingen in het risicoprofiel van de 
organisatie of belangrijke punten met betrekking tot haar 
vermogen om haar doelstellingen te bereiken. Deze infor-
matie wordt opgenomen in de directiebeoordeling.

6.6.7  Directiebeoordeling, audit en waarborging
Veel organisaties hebben een waarborgingsmodel inge-
voerd dat bekend staat als de ‘Three Lines of Defence’ 
(Drie verdedigingslinies)20. In dit model:

 • is de eerste verdedigingslinie operationeel manage-
ment, dat verantwoordelijk is voor het onderhouden 
van doeltreffende interne beheersmaatregelen en het 
dagelijks uitvoeren van risico- en beheersingsprocessen.  

 • omvat de tweede verdedigingslinie diverse risicoma-
nagement- en compliance-functies die helpen bij het 
opbouwen en/of monitoren van de beheersmaatre-
gelen voor de eerste verdedigingslinie, bijvoorbeeld 
functies die naleving van de toepasselijke wet- en 
regelgeving monitoren. Dit zijn managementfuncties 
die in zekere mate onafhankelijk zijn van de eerste 
verdedigingslinie en ervoor zorgen dat deze goed ont-
worpen is en werkt zoals beoogd was.

 • is de derde verdedigingslinie de interne audit. Dit staat 
los van lijnmanagement. Zo wordt aan het bestuurs-
orgaan en de directie zekerheid geboden over de 
doeltreffendheid van bestuur, risicomanagement en 
interne beheersmaatregelen. Dit betreft alle onderdelen 
van de organisatie en hun activiteiten, en het omvat de 
manier waarop de eerste en tweede verdedigingslinie 
risicomanagement- en -beheersdoelstellingen bereiken. 
Dit zal activiteiten omvatten die relevant zijn voor het 
assetmanagementvermogen van de organisatie. Een 
interne auditfunctie zou normaal gesproken verslag aan 
een onafhankelijke auditcommissie uitbrengen.

In aanvulling op deze onafhankelijke interne auditfunctie 
worden auditactiviteiten meestal ook binnen de verschil-
lende delen van een organisatie uitgevoerd, als activiteit 
binnen de ‘tweede verdedigingslinie’. Organisaties heb-
ben in de regel auditoren voor gezondheid en veiligheid, 
milieu, kwaliteit en technische zaken die het niveau van 
naleving van technische normen en van eisen van wet- en 
regelgeving beoordelen. Deze audits bestrijken de werk-
zaamheden die worden uitgevoerd door eigen medewer-
kers van de organisatie en die aan leveranciers zijn uitbe-

steed. 
 
Verdere informatie over goede auditpraktijken is te vinden 
in NEN-ISO 19011:2001 ‘Richtlijnen voor het uitvoeren van 
audits van managementsystemen’.
Om te bepalen of een organisatie managementsysteem-
processen heeft ingesteld en of deze doeltreffend zijn 
wordt ook gebruikgemaakt van de activiteiten binnen de 
onderwerpen voor het monitoren van de prestaties en 
gezondheid van assets (zie 6.6.5), het monitoren van het 
assetmanagementsysteem (zie 6.6.6) en het onderzoeken 
van storingen en incidenten (zie 6.3.10).

Directiebeoordeling is een periodieke beoordeling door de 
directie van een organisatie om zeker te stellen dat haar 
AMS geschikt, adequaat en doeltreffend blijft. Hierbij zou 
een aantal inputs in aanmerking worden genomen, waar-
onder:

 • interne en externe veranderingen die van invloed zijn 
op de assetmanagementactiviteiten van de organisatie;

 • asset- en assetmanagementprestaties; en

 • veranderingen in de profielen van met assetmanage-
ment gerelateerde risico's en kansen.

De beoordeling kan ertoe leiden dat er veranderingen 
of verbeteringen worden aangebracht aan het AMS. De 
zichtbaarheid van het uitvoeren van de beoordeling door 
de directie is een belangrijk onderdeel van het aantonen 
van haar betrokkenheid bij assetmanagement en de conti-
nue verbetering ervan.

6.6.8 Kostprijsberekening en waardering van assets
Dit heeft te maken met hoe een organisatie de financiële 
informatie met betrekking tot haar assets en assetmanage-
mentactiviteiten managet. Dit omvat bewerkstelligen dat de 
kwaliteit en actualiteit van financiële informatie passend is 
voor het financiële verslagleggingskader van de organisatie. 

Elke organisatie wordt in de regel bestuurd door een 
verzameling boekhoudkundige codes en praktijken, over-
eenkomstig het rechtsgebied waar de organisatie actief is. 
Zoals bij veel normen het geval is, zorgen boekhoudkun-
dige codes voor harmonisatie tussen landen. Ongeacht 
welke codes worden toegepast zijn er gemeenschappelijke 
elementen vanuit assetmanagementperspectief. Een aantal 
daarvan wordt hieronder beschreven:

 • Assetwaarderingen: de waarderingsmethode die de 
organisatie gebruikt, de geschiktheid ervan en de 
mate van nauwkeurigheid waarmee de waarde wordt 
bepaald, met inbegrip van schema’s en tarieven. Dit 
omvat ook de methoden die gebruikt worden voor 
het actualiseren van deze informatie en de afstemming 
van assetwaarderingen op de financiële balans van de 
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organisatie;

 • Afschrijving: dde methode die wordt gebruikt om de 
resterende of effectieve levensduur van de individuele 
assets en, indien noodzakelijk, de componenten ervan 
en de nauwkeurigheid van de afschrijvingsberekenin-
gen vast te stellen;

 • Operationele kosten: de methode die de organisatie 
gebruikt voor het beoordelen van de operationele kos-
ten van individuele faciliteiten en assets en de uitsplitsing 
van deze operationele kosten in de kosten van arbeid, 
energie, chemicaliën en bedrijf of vestiging en installatie;

 • Onderhoudskosten: de methode die de organisatie 
gebruikt om onderhoudskosten (gepland, predictief 
en ongepland) te beoordelen, met inbegrip van de uit-
splitsing van deze kosten in arbeid, materialen, bedrijf 
of vestiging en installatie;

 • Vernieuwingskosten: dde methode die de organisatie 
gebruikt om vernieuwingskosten uitgedrukt in de kos-
ten per eenheid van individuele vernieuwingsactivitei-
ten te beoordelen, met inbegrip van de uitsplitsing van 
deze kosten in arbeid, materialen, bedrijf of vestiging 
en installatie;

 • Vernieuwingsverplichtingen: de processen die worden 
gebruikt voor het identificeren van toekomstige ver-
plichtingen vanwege vernieuwing van kapitaalinves-
teringen, met inbegrip van eventuele achterstand wat 
betreft onderhoud; en 

 • Maatschappelijke, milieu-, veiligheids- en reputatiekos-
ten: de methode die de organisatie gebruikt voor het 
in geldswaarden kwantificeren van maatschappelijke, 
milieu-, veiligheids- en reputatiekosten.

Organisaties die blijk hebben gegeven van goede praktij-
ken met betrekking tot de kostprijsberekening en waarde-
ring van assets zijn in de regel in staat blijk te geven van 
het vermogen om:

 • eventueel door lokale regel- of wetgevingsregimes 
ingegeven passende waarderingspraktijken te herken-
nen en in te voeren;

 • assets op alle niveaus van de hiërarchische assetregis-
terstructuur te waarderen en deze waarderingskosten 
op doeltreffende wijze qua waarde, tarieven per een-
heid en effectieve resterende levensduur te actualise-
ren;

 • inzicht te verwerven in de operationele kosten van 
individuele assets en/of faciliteiten wat betreft de 
bovenbedoelde opsplitsing, samen met speciale kosten 
voor kleinere bedrijven, vestigingen of installaties met 
een hoger stroomverbruik en hogere stroomkosten;

 • de kosten van onderhoud en vernieuwing uit het 
assetmanagementinformatiesysteem of elders voor 

alle niveaus van de hiërarchie tot op het niveau van de 
gekozen zaak te identificeren;

 • het toekomstige vernieuwingsprogramma van de 
organisatie en de resterende blootstelling aan bedrijfs-
risico’s als gevolg daarvan te identificeren; en

 • maatschappelijke, milieu-, veiligheids- en reputatiekos-
ten en -risico’s mee te nemen in besluitvorming in het 
kader van assetmanagement.

In aanvulling op de informatie die is vastgelegd in lokale 
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële ver-
slaggeving en de internationale normen voor financiële 
verslaglegging (IFRS), behoort relevante informatie over 
de financiële, technische en operationele informatie met 
betrekking tot assetmanagementactiviteiten aan de rele-
vante stakeholders beschikbaar te worden gesteld. Dit 
is met name belangrijk in het geval van asset-intensieve 
ondernemingen waar assets een substantieel deel uitma-
ken van de totale balanswaarde en de jaarlijkse uitgaven.
De begrijpelijkheid, relevantie, betrouwbaarheid en ver-
gelijkbaarheid van de jaarrekeningen zullen verbeteren 
door informatie over financiële, technische en operatio-
nele aspecten van fysieke assets aan het jaarverslag toe 
te voegen. Organisaties zullen moeten overwegen of de 
transparantie-eisen van ISO 55001 gecombineerd kunnen 
worden met de transparantie-eisen van andere bronnen, 
zoals het kader voor financiële verslaglegging dat van toe-
passing is (bijv. lokale algemeen aanvaarde grondslagen 
voor financiële verslaggeving, IFRS, US GAAP), eisen van 
wet- en regelgeving, internationaal toepasselijke kaders 
inzake eisen voor interne beheersing, risicomanagement 
en/of bedrijfsbestuur.

6.6.9 Stakeholders betrekken
Inzicht verwerven in de eisen en verwachtingen van sta-
keholders die een impact kunnen hebben op de asset-
managementactiviteiten van een organisatie is van kritiek 
belang. Het betrekken van stakeholders omvat de activitei-
ten voor het identificeren van en communicatie en inter-
actie met stakeholders. Voor sommige organisaties wordt 
dit steeds meer een geformaliseerd onderdeel van hun 
bedrijfsvoering, bijvoorbeeld in bepaalde onderdelen van 
de nutssector waar regelgevende instanties verwachtingen 
stellen aan het raadplegen van groepen stakeholders. 

Organisaties betrekken hun stakeholders meestal om:

 • vast te stellen welke aspecten van hun activiteiten het 
meest betekenen voor de stakeholders;

 • inzicht te krijgen in hun risicobereidheid; en

 • inzicht te krijgen in hun bereidheid om voor producten 
en diensten te betalen.
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Dit is belangrijke input voor de strategische plannings-
processen en voor het ontwikkelen van de assetmanage-
mentstrategie (SAMP) en -doelstellingen. Het kan de 
organisatie helpen haar besluitvorming en het afleggen 
van rekenschap te verbeteren en kan worden gebruikt om 
verschillende scenario’s te formuleren binnen de asset-
managementplannen van een organisatie om inzicht te 
verwerven in de prioriteiten van stakeholders en deze te 
weerspiegelen en die scenario’s te selecteren die het beste 
aansluiten op de ambities daarvan.

Stakeholders met een belang bij de fysieke assets en asset-
managementactiviteiten van een organisatie zijn in de 
regel onder andere:

 • klanten, zowel strategische als niet-strategische;

 • directie;

 • overheden;

 • de lokale gemeenschap en omwonenden;

 • eigenaren;

 • regelgevende instanties;

 • medewerkers;

 • arbeidsorganisaties; en

 • leveranciers van apparatuur en materialen.

Elke stakeholder kan van invloed zijn op de prestaties van 
een organisatie. Stakeholders beïnvloeden kan positieve 
uitkomsten opleveren: afstemming van doelen, invloed 
op wet- en regelgeving, kortere toeleveringsketens of 
betere producten. Stakeholders zelf kunnen ook op allerlei 
manieren een negatieve impact op de organisatie hebben, 
waaronder: het binnenbrengen van gebrekkige uitrusting 
(toeleveringsketen); het weigeren van een exploitatie-

vergunning of het opleggen van verbetermaatregelen 
(regelgevende instanties); het uitoefenen van invloed op de 
bedrijfsvoering door industriële actie (arbeidsorganisaties); 
het beperken van het operationele budget (verstrekkers 
van financiële middelen); en het verminderen van de vraag 
naar het product (klanten). 

De relaties met de individuele externe stakeholders 
weerspiegelen hun interacties met de organisatie. Deze 
interacties zijn meetbaar en kunnen gebruikt worden om 
prestaties te meten. De kwaliteit van deze relaties met sta-
keholders bepaalt hoe deze stakeholders omgaan met een 
organisatie en hoezeer zij de assetmanagementstrategie 
(als verwoord in SAMP) steunen. Het doeltreffend betrek-
ken van externe stakeholders ondersteunt het vermogen 
van een organisatie om assets doeltreffend, doelmatig en 
betrouwbaar te onderhouden. Inzicht verwerven in, en het 
managen van, conflicterende verwachtingen en eisen tus-
sen groepen stakeholders kan ook noodzakelijk zijn.

Per definitie bevindt een groot aantal van deze stakehol-
ders zich buiten de directe invloedssfeer van een organisa-
tie. Het betrekken van stakeholders wordt echter beïnvloed 
door wat een organisatie intern doet om de uitkomsten 
van deze interacties af te stemmen op de strategische 
doelstellingen van de organisatie. Organisaties kunnen 
bedrijfsprocessen veranderen, beleid en procedures intro-
duceren en handhaven, stimuli ontwikkelen om te zorgen 
dat het gedrag van medewerkers aansluit op een visie van 
hoe de organisatie door externe stakeholders gezien wil 
worden. Het meten van de uitvoering van deze visie biedt 
zichtbaarheid en een drijfveer om anders zaken te doen, 
waardoor de manier waarop de organisatie zich tot haar 
externe stakeholders verhoudt geherdefinieerd wordt.
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Het IAM heeft hulpmiddelen ontwikkeld om zowel 
individuele personen als organisaties bij hun asset-
managementtrajecten te ondersteunen en blijft 
deze hulpmiddelen ontwikkelen. Enkele van de 
belangrijkste middelen:

The Big Picture
Dit is een sterk visuele tool die ervoor is opgezet om 
gesprekken over assetmanagement binnen een orga-
nisatie, en met klanten, leveranciers en een bredere 
kring stakeholders op gang te brengen. Dit omvat een 
verzameling materialen, waaronder een korte video 
die uitleg geeft over de structuur en kernpunten van 
assetmanagement. Het is niet de bedoeling te voorzien 
in een model of sjabloon voor hoe men assetmanage-
ment beoefent, maar vast te leggen hoe het aanvoelt 
om assetmanagement te praktiseren en zowel de cul-
turele als technische barrières te schetsen. Enkele Big 
Picture-afbeeldingen zijn als illustratie gebruikt in deze 
versie van de anatomie. www.theIAM.org

Subject Specific Guidance-documenten 
(SSG's)
Deze documenten geven een uitbreiding en verdie-
ping van de inhoud van de 39 onderwerpen van het 
Asset Management Landscape die in deze anatomie 
worden samengevat. De SSG’s identificeren wat er in 
overweging zou moeten worden genomen tijdens het 
creëren, onderhouden en verbeteren van een assetma-
nagementsysteem in relatie tot het thema in kwestie. 
Indien van toepassing geven SSG’s ook casestudy’s als 
voorbeeld. www.theIAM.org/SSG 

IAM Competences Framework
Assetmanagement beslaat allerlei disciplines en vak-
gebieden. De exacte mix van competenties die men-
sen en organisaties nodig hebben is afhankelijk van 
hun doelstellingen en de context en omstandigheden 
waarin ze opereren. Het Competences Framework 
geeft ondersteuning bij het plannen en ontwikkelen 
van het benodigde assetmanagementvermogen om 
aan huidige en toekomstige behoeften te voldoen, 
helpt personen bij het plannen van hun opleiding en 
beroepsmatige ontwikkeling en legt een gedegen basis 
voor het opzetten van trainingen. www.theIAM.org

SAM+ tool
SAM+ oftewel Self Assessment Methodology ‘Plus’ 
is ervoor opgezet om organisaties te helpen hun ver-
mogens te beoordelen aan de hand van de eisen van 
PAS 55 of ISO 55001 of de 39 onderwerpen. www.
theIAM.org

Asset Management Maturity Scale 
and Guidance
Hier wordt het thema van de volwassenheid van 
assetmanagement geïntroduceerd en uitgelegd hoe 
dit gedefinieerd, ingeschaald en herkend kan wor-
den. Dit omvat een generieke volwassenheidsschaal 
die loopt van ‘Innocence’ (Onschuld) tot ‘Excellence’ 
(Uitmuntendheid), met de kenmerken en symptomen 
die te verwachten zijn voor elk van de 39 onderwer-
pen. www.theIAM.org

IAM-handboek
Richtlijnen voor organisaties die met hun traject star-
ten over waar ze kunnen starten, wat ze het beste 
kunnen vermijden en stapsgewijze richtlijnen over hoe 
bepaalde zaken aangepakt kunnen worden (in con-
ceptversie). Dit ondersteunt organisaties die wellicht 
nog niet gereed zijn voor, of zelfs niet geïnteresseerd 
zijn in, externe certificering en/of het voldoen aan ISO 
55001.

7 Middelen van het IAM
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 Normen en openbaar beschikbare specificaties

•  BS 8900-1:2013, Managing sustainable development of organizations. Guide.

•  BS 8900-2:2013, Managing sustainable development of organizations. Framework for assessment against BS 
8900-1. Specification

•  BSI PAS 55:2008, Asset Management - Part 1:  Specification for the optimized management of physical assets

•  BSI PAS 1192-2:2013, Specification for information management for the capital/delivery phase of  con-
struction projects using building information modelling

•  BSI PAS 1192-3:2014, Specification for information management for the operational phase of assets  using 
building information modelling

•  BSI PAS 1192-5:2015, Specification for security-minded building information modelling, digital built  
environments and smart asset management

•  EIA-649-A 2004, National Consensus Standard for Configuration Management

•  ISO 9000:2015 nl, Kwaliteitsmanagementsystemen - Grondbeginselen en verklarende woordenlijst

•  ISO 9001:2015 nl, Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen

•  ISO 9004:2018 nl, Managen op duurzaam succes van een organisatie - Een aanpak op basis van kwaliteits-
management

•  ISO 10007:2017 en, Kwaliteitsmanagementsystemen - Richtlijnen voor configuratiebeheer

•  ISO 14001:2015 nl, Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik

•  ISO/IEC 15288:2015 en, Systems and software engineering - System life cycle processes

•  ISO 17021-1:2015 nl Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van 
managementsystemen leveren

•  ISO 17021-5:20014 en Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van 
managementsystemen uitvoeren - Deel 5: Competentie-eisen voor het uitvoeren van audits en certificatie van 
assetmanagementsystemen

•  ISO 19011:2018 nl, Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen

•  ISO 21500:2012 nl, Richtlijnen voor projectmanagement

•  ISO 22301:2019 nl, Maatschappelijke veiligheid - Managementsystemen voor bedrijfscontinuïteit (business 
continuity management systems) - Eisen

•  ISO 31000:2019 nl, Risicomanagement - Principes en richtlijnen

•  ISO/IEC 31010:2019 en, Risicomanagement - Risico-evaluatietechnieken

•  ISO 37500:2014 en, Richtlijn bij outsourcing

•  ISO 55000:2014 nl, Assetmanagement - Overzicht, principes en terminologie

•  ISO 55001:2014 nl, Assetmanagement - Managementsystemen - Eisen

•  ISO 55002:2018 nl, Assetmanagement - Managementsystemen - Richtlijnen voor het toepassen van ISO 
55001

•  ISO Guide 73:2009 nl, Risicomanagement - Verklarende woordenlijst

8 Referenties en verder lezen
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Global Forum 

• ‘The Assetmanagement Landscape’, tweede editie, Global Forum On Maintenance & Asset Management. 
ISBN 978-0-9871799-2-0, uitgegeven maart 2014. 

 http://www.gfmam.org/files/
 ISBN978_0_9871799_2_0_GFMAMLandscape_SecondEdition_English.pdf

• ‘GFMAM Competency Specification for an ISO 55001 Asset Management System Auditor/Assessor’, 
eerste editie, versie 2, ISBN 978-0-9871799-5-1 

 http://www.gfmam.org/files/ 
 ISBN978_0_9871799_5_1_GFMAM_ISO55001_Auditor_Assessor_Specification_Edition_1_v2_English.pdf 

Overige publicaties

• Asset Management Body of Knowledge (AMBoK), Asset Management Council (Australia)
 http://www.amcouncil.com.au/knowledge/ publications/ambok-publications.html 
  -  Publication 000: Framework for Asset Management, tweede editie
  - Publication 001: Companion Guide to ISO 55001

• Asset Management Decision-Making: The SALVO Process, door John Woodhouse (eindredacteur),  ISBN: 
0956393470

• Asset Management: Whole-life Management of Physical Assets, door Chris Lloyd, ISBN: 9780727736536

• Association for project management, Body of Knowledge, 6e editie. ISBN: 978-1-903494-40-0 
 https://www.apm.org.uk/BOK6 

• Guidelines for the Management of Change for Process Safety, CCPS (Center for Chemical Process Safety)  
ISBN: 978-0-470-04309-7

• International Case Studies in Asset Management, by Chris Lloyd, ISBN: 0000727757393

• International Infrastructure Management  Manual, 5e editie 2015, geproduceerd door New Zealand Asset 
Management Support (NAMS) en het Institute of Public Works Engineering Australia (IPWEA) 

 http://www.nams.org.nz/pages/6/manuals--- guidelines.htm 
 http://www.ipwea.org/publications/bookshop/ ipweabookshop/iimm 

• ‘Living Asset Management’, by J.R. Lafraia, John Hardwick, Madeleine Berenyi, Deryk Anderson, 2013. ISBN: 
9781922107251

• Strategic Asset Management: The Quest for Utility Excellence, by Clive Deadman, 
 ISBN: 9781848763661

• The New Asset Management Handbook, Reliability Web, Ft Myers, 2014, 
 ISBN 978-1-939740-51-9

• ‘Understanding Michael Porter: The Essential Guide to Competition and Strategy’, 
 Joan Magretta, ISBN: 9781422160596

• ‘The Three Lines of Defense in Effective Risk Management and Control’, 
 The Institute of Internal Auditors Position Paper, januari 2013.  https://na.theiia.org/training/templates/Pages/

The-Three-Lines-of-Defense-in-Effective-Risk-Management-and-Control.aspx 
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Deze woordenlijst bevat niet alle termen die in de anatomie gebruikt worden. Sommige termen worden in de 
tekst zelf uitgelegd. 

ISO 55000 bevat definities voor bepaalde termen met betrekking tot assetmanagement. Een aantal daarvan is 
in deze woordenlijst opgenomen, omdat de definities ervan en de opmerkingen erbij een beter inzicht geven 
(onder andere omdat hier meer verduidelijking wordt gegeven dan in de anatomie zelf).

Als tekst vetgedrukt staat binnen een definitie betekent dit dat de term in kwestie op een ander punt in de 
woordenlijst wordt uitgelegd.

9 Woordenlijst

asset Zaak, ding of entiteit met potentiële of daadwerkelijke waarde voor een organisatie.
Opmerkingen:
(1) Waarde kan materieel of immaterieel, financieel of niet-financieel zijn en om-
vat het in aanmerking nemen van risico's en verplichtingen. Waarde kan positief 
of negatief zijn in verschillende stadia van de levensduur van een asset.
(2) Fysieke assets verwijzen gewoonlijk naar uitrusting, voorraad en onroerende 
zaken die eigendom zijn van de organisatie. Fysieke assets zijn het tegengestelde 
van immateriële assets, hetgeen niet-fysieke assets zijn zoals huurovereenkom-
sten, merken, digitale assets, gebruiksrechten, licenties, intellectuele eigendoms-
rechten, reputatie of overeenkomsten.
(3) Een groepering van assets die wordt aangeduid als een assetsysteem zou 
ook als een asset kunnen worden beschouwd.

ISO 55000:2014 
(3.2.1)

levensduur 
van een asset

Periode vanaf het ontstaan van een asset tot het einde van de levensduur van het 
asset

ISO 55000:2014 
(3.2.2)

assetma-
nagement

Gecoördineerde activiteiten van een organisatie om waarde te realiseren uit assets.
Opmerkingen:
1. Het realiseren van waarde zal normaal gesproken het bewerkstelligen van 
een evenwicht tussen kosten, risico's, kansen en prestatievoordelen met zich 
meebrengen.
2. Activiteit kan ook verwijzen naar de toepassing van de elementen van het 
assetmanagementsysteem.
3. De term “activiteit” heeft een brede betekenis en kan bijvoorbeeld de benade-
ring, de planning, de plannen en de implementatie ervan omvatten.

ISO 55000:2014 
(3.3.1)

assetma-
nagement-
plan

Gedocumenteerde informatie die de activiteiten, middelen en tijdskaders beschrijft 
die vereist zijn om te zorgen dat een individueel asset of een groepering van assets 
de assetmanagementdoelstellingen van de organisatie bereikt.
Opmerkingen:
(1) De assets kunnen worden gegroepeerd op soort asset, assetklasse, assetsys-
teem of assetportfolio.
(2) Een assetmanagementplan wordt afgeleid van het strategische assetma-
nagementplan.
(3) Een assetmanagementplan kan zijn vervat in, of kan een ondergeschikt plan 
zijn van, het strategische assetmanagementplan.

ISO 55000:2014 
(3.3.3)

asset-
manage-
mentsysteem

Managementsysteem voor assetmanagement met als functie het vaststellen van 
het assetmanagementbeleid en de assetmanagementdoelstellingen.
Opmerking: Het assetmanagementsysteem is een deelverzameling van assetma-
nagement.

ISO 55000:2014 
(3.4.3)
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assetma-
nagement-
strategie

(zie ook de 
definitie voor 
het SAMP)

Geoptimaliseerde langetermijnbenadering voor het management van de assets, ont-
leend aan, en in lijn met, het strategische plan van de organisatie en het assetmanage-
mentbeleid 
Opmerkingen:
(1) De assetmanagementstrategie zet de doelstellingen van het strategische plan van de 
organisatie en het assetmanagementbeleid om in een langetermijnplan van aanpak op 
hoog niveau voor de assets en/of het assetsysteem of de assetsystemen, de assetportfo-
lio's en/of het assetmanagementsysteem.
(2) De langetermijnplannen van aanpak op hoog niveau voor de assets en de asset-
managementdoelstellingen zijn normaal gesproken de output van de assetmanage-
mentstrategie. Deze elementen vormen samen de basis voor het ontwikkelen van meer 
specifieke en gedetailleerde assetmanagementplannen.

PAS 55-1:2008 
(3.9)

assetport-
folio

Assets die binnen het toepassingsgebied van het assetmanagementsysteem vallen.
Opmerkingen:
(1) Een portfolio wordt meestal vastgesteld en toegewezen met het oog op beheersing 
door managers. Porfolio's voor fysieke hardware zouden per categorie (bijvoorbeeld 
installatie, uitrusting, gereedschappen, grond) kunnen worden gedefinieerd. Software-
portfolio's zouden kunnen worden gedefinieerd per software-uitgever of per platform 
(bijvoorbeeld pc, server, mainframe).
(2) Een assetmanagement-systeem kan meer assetportfolio's omvatten. Indien er meer 
assetportfolio's en assetmanagementsystemen worden ingezet, behoren de assetmanage-
mentactiviteiten in de verschillende portfolio's en systemen te worden gecoördineerd.

ISO 55000:2014 
(3.2.5)

assetsysteem Stelsel van assets waartussen interacties of onderlinge verbanden bestaan. ISO 55000:2014 
(3.2.6)

soort asset Groepering van assets met gemeenschappelijke kenmerken waardoor die assets zich 
als groep of klasse onderscheiden
VOORBEELD Fysieke assets, informatie-assets, immateriële assets, kritieke assets, 
assets die bedrijfsuitoefening mogelijk maken, lineaire assets, ICT-assets, infrastruc-
tuur-assets, roerende assets.

ISO 55000:2014 
(3.2.6)

capabiliteit <Assetmanagement> maatstaf van in welke mate een entiteit (systeem, persoon of 
organisatie) in staat is diens doelstellingen te bereiken
Opmerking: 
Capabiteiten op het gebied van assetmanagement omvatten processen, midde-
len, competenties en technologieën om de doeltreffende en doelmatige ontwikke-
ling en levering van assetmanagementplannen en activiteiten voor de levensduur 
van een asset en de continue verbetering ervan mogelijk te maken

ISO 55000:2014 
(3.1.2)

competentie Vermogen om kennis en vaardigheden toe te passen om beoogde resultaten te 
bereiken

ISO 55000:2014 
(3.1.3)

kritiek asset Asset met significant potentieel om gevolgen te hebben voor het bereiken van de 
doelstellingenvan de organisatie
Opmerkingen: 
(1) Assets kunnen kritiek zijn wat betreft veiligheid, milieu of prestaties en kunnen 
betrekking hebben op wettelijke, regelgevings- of statutaire eisen.
(2) Kritieke assets kunnen verwijzen naar die assets die nodig zijn om diensten te 
verlenen aan kritieke klanten.
(3) Assetsystemen kunnen op vergelijkbare wijze als individuele assets als kritiek 
worden onderscheiden.

ISO 55000:2014 
(3.2.8)

doeltreffend-
heid

Mate waarin geplande activiteiten worden gerealiseerd en geplande resultaten worden 
behaald

ISO 55000:2014 
(3.1.7)

FMEA Failure Mode and Effects Analysis - Een stapsgewijze aanpak voor het identificeren van 
mogelijk falen van een asset of proces en het analyseren van de gevolgen van dat falen.
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GAAP Generally Accepted Accounting Principles - algemeen aanvaarde grondslagen 
voor financiële verslaggeving. 
Een geheel van regels, conventies, standaarden en procedures voor het rappor-
teren van financiële informatie, zoals vastgesteld door de US Financial Accoun-
ting Standards Board (FASB).

IFRS International Financial Reporting Standards. 
Door de International Accounting Standards Board (IASB) vastgestelde richtlijnen 
en regels die ondernemingen en organisaties kunnen volgen bij het samenstellen 
van jaarrekeningen. Het opstellen van internationale normen stelt beleggers, 
organisaties en overheden in staat de door IFRS ondersteunde jaarrekeningen te 
vergelijken. Alle beursgenoteerde ondernemingen in de EU moeten IFRS sinds 
2005 verplicht toepassen.

http://www.ifrs.
org

incident Niet-geplande gebeurtenis die tot schade of verlies leidt ISO 55000:2014 
(3.1.8)

niveau van 
dienstverle-
ning

Parameters of een combinatie van parameters die maatschappelijke, politieke, 
milieu- en economische resultaten weerspiegelen die de organisatie levert
Opmerking: 
De parameters kunnen onder andere zijn: veiligheid, klanttevredenheid, 
kwaliteit, kwantiteit, capaciteit, betrouwbaarheid, alertheid, milieutechnische 
aanvaardbaarheid, kosten en beschikbaarheid.

ISO 55000:2014 
(3.3.6)

manage-
mentsysteem

Geheel van samenhangende of elkaar beïnvloedende elementen van een 
organisatie om beleid en doelstellingen vast te stellen, alsmede de processen 
om die doelstellingen te bereiken
Opmerkingen: 
(1) Een managementsysteem kan betrekking hebben op een of meer disciplines.
(2) Tot de elementen van het systeem behoren de organisatiestructuur, rollen 
en verantwoordelijkheden, planning, uitvoering, enz.
(3) Het toepassingsgebied van een managementsysteem kan de gehele 
organisatie, specifieke en geïdentificeerde functies van de organisatie, 
specifieke en geïdentificeerde onderdelen van de organisatie, of een of meer 
functies in een groep van organisaties omvatten.

ISO 55000:2014 
(3.4.2)

monitoren Vaststellen van de status van een systeem, een proces of een activiteit 
Opmerkingen: 
(1) Om de status vast te stellen kan het nodig zijn om te controleren, toezicht 
te houden of kritisch te observeren.
(2) Voor de doelen van assetmanagement kan met monitoren ook het 
vaststellen van de status van een asset worden bedoeld. Dit wordt meestal 
aangeduid als het ‘monitoren van condities’ of ‘het monitoren van prestaties’.

ISO 55000:2014 
(3.1.9)

doelstelling Te behalen resultaat.
Opmerkingen:
(1) Een doelstelling kan strategisch, tactisch of operationeel zijn.
(2) Doelstellingen kunnen betrekking hebben op verschillende disciplines (zoals 
financiële, gezondheids- en veiligheids- en milieudoelen) en kunnen gelden op 
verschillende niveaus (zoals strategisch, organisatiebreed, project-, product- 
en procesniveau). 
(3) Een doelstelling kan op verschillende manieren worden verwoord, 
bijv. als een beoogde uitkomst, een doel, een operationeel criterium, als 
een doelstelling van assetmanagement of door het gebruik van andere 
bewoordingen met gelijke betekenis (bijv. oogmerk, doel of taakstelling).
(4) In de context van assetmanagementsystemen worden 
assetmanagementdoelstellingen vastgesteld door de organisatie, in 
overeenstemming met de doelstellingen en het assetmanagementbeleid van 
de organisatie om specifieke meetbare resultaten te behalen.

ISO 55000:2014 
(3.1.12)
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optimaliseren Met behulp van een kwantitatieve of kwalitatieve methode, al naar gelang de 
situatie, het beste waardecompromis bereiken tussen tegenstrijdige factoren 
zoals prestaties, kosten en risicobehoud binnen beperkingen waarover niet 
onderhandeld kan worden.

PAS 55-1:2008 
(3.23)

(strategisch) 
plan van de 
organisatie

Gedocumenteerde informatie die de programma's voorschrijft om de 
doelstellingen van de organisatie te bereiken 
Opmerkingen:
(1) ISO 55000 gebruikt de term ‘organizational plan’ (organisatieplan)
(2) PAS 55 gebruikt de term ‘organizational strategic plan’ (OSP - strategisch 
plan van de organisatie). 
(3) Beide termen hebben dezelfde betekenis. Deze term OSP wordt op 
bepaalde punten in de anatomie en andere documentatie van het IAM 
gebruikt.

ISO 55000:2014 
(3.1.15)

doelstelling 
van de orga-
nisatie

Overkoepelende doelstelling die de context en richting bepaalt voor de activitei-
ten van een organisatie
Opmerking: 
De doelstellingen van de organisatie worden vastgesteld via de planningsacti-
viteiten op strategisch niveau van de organisatie.

ISO 55000:2014 
(3.1.14)

uitbesteden Een overeenkomst treffen waarbij een externe organisatie een deel van een 
functie of proces van de organisatie uitvoert 
Opmerking: 
Terwijl een externe organisatie buiten het managementsysteem valt, valt de 
uitbestede functie of het uitbestede proces er wel binnen als de activiteiten 
ervan van invloed zijn op de doeltreffendheid van het assetmanagementsys-
teem.

ISO 55000:2014 
(3.1.16)

prestatie(s) Meetbaar resultaat
Opmerkingen:
(1) Prestaties kunnen betrekking hebben op hetzij kwantitatieve hetzij 
kwalitatieve bevindingen.
(2) Prestaties kunnen betrekking hebben op het management van activiteiten, 
processen, producten (met inbegrip van diensten), systemen of organisaties.
(3) In het kader van assetmanagement kunnen prestaties betrekking hebben 
op het vermogen van assets om aan eisen of doelstellingen te voldoen.

ISO 55000:2014 
(3.1.17)

beleid Intenties en richting van een organisatie zoals formeel door haar directie ken-
baar gemaakt

ISO 55000:2014 
(3.1.18)

procesveilig-
heid

Procesveiligheid is een mix van technische en managementvaardigheden gericht 
op het voorkomen van catastrofale ongelukken, met name explosies, branden en 
het vrijkomen van giftige stoffen, in verband met het gebruik van chemicaliën en 
aardolieproducten.

Centre for Chemical 
Process Safety 
(American Institute 
of Chemical 
Engineers)

project Er zijn twee gangbare definities voor een project:
Uniek proces bestaande uit een reeks gecoördineerde en gecontroleerde activiteiten met 
start- en einddata, die worden ondernomen om een doelstelling te bereiken die voldoet 
aan specifieke eisen, inclusief beperkingen wat betreft tijd, kosten en middelen.

ISO 10006:2003 
(3.5)

Een tijdelijke inspanning om een uniek(e) product of dienst te realiseren. Project Management 
Institute (PM Body of 
Knowledge, 
hoofdstuk 1.2)
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Bezit, Bedrijf 
of Vestiging 
en Installatie

Volgens International Accounting Standard 16 (IAS 16) omvat “Bezit, Bedrijf of 
Vestiging en Installatie” (of “Property, Plant and Equipment”) materiële activa die 
door een entiteit worden aangehouden voor gebruik bij de productie of levering 
van goederen of diensten, voor verhuur aan derden of voor administratieve 
doeleinden en die naar verwachting gedurende meer dan één periode zullen 
worden gebruikt. Afhankelijk van het toepasselijke financiële verslaggevingskader 
kan een andere definitie van “Bezit, Bedrijf of Vestiging en Installatie” gepast zijn.

International 
Accounting 
Standard 16 
(IAS16)

risico Effect van onzekerheid op doelstellingen.
Opmerkingen:
(1) Een effect is een afwijking ten opzichte van de verwachting – positief en/
of negatief.
(2) Doelstellingen kunnen betrekking hebben op verschillende disciplines (zoals 
financiële, gezondheids- en veiligheids- en milieudoelen) en kunnen gelden op 
verschillende niveaus (zoals strategisch, organisatiebreed, project-, product- 
en procesniveau).
(3) Een risico wordt vaak gekarakteriseerd door verwijzingen naar potentiële 
‘gebeurtenissen’ (zoals gedefinieerd in ISO Guide 73:2009, 3.5.1.3) en ‘gevol-
gen’ (zoals gedefinieerd in ISO Guide 73:2009, 3.6.1.3), of een combinatie 
daarvan.
(4) Een risico wordt vaak uitgedrukt als een combinatie van de gevolgen van 
een gebeurtenis (met inbegrip van wijzigingen in omstandigheden) en de 
bijbehorende ‘waarschijnlijkheid’ (ISO Guide 73:2009, 3.6.1.1) dat de gebeur-
tenis zich voordoet.
(5) Onzekerheid is het geheel of gedeeltelijk ontbreken van informatie over, 
inzicht in of kennis van een gebeurtenis, de gevolgen daarvan of de waar-
schijnlijkheid dat deze zich voordoet.

ISO Guide 73:2009 
(1.1)

stakeholder Persoon of organisatie die een besluit of activiteit kan beïnvloeden, door een 
besluit of activiteit kan worden beïnvloed, of zichzelf beschouwt als beïnvloed 
door een besluit of activiteit
Opmerking: 
Een “stakeholder” kan ook worden aangeduid als “belanghebbende”.

ISO 55000:2014 
(3.1.22)

strategisch 
assetma-
nagement-
plan (SAMP)

(zie ook de 
definitie voor 
assetmanage-
mentstrategie)

Gedocumenteerde informatie die aangeeft hoe doelstellingen van de orga-
nisatie moeten worden omgezet in assetmanagementdoelstellingen, de 
benadering voor het ontwikkelen van assetmanagementplannen, en de rol van 
het assetmanagementsysteem bij het ondersteunen van het bereiken van de 
assetmanagement-doelstellingen
Opmerkingen: 
(1) Een strategisch assetmanagementplan wordt afgeleid van het (strategische) 
organisatieplan.
(2) Een strategisch assetmanagementplan kan zijn vervat in, of kan een onderge-
schikt plan zijn van, het organisatieplan.

ISO 55000:2014 
(3.3.2)

Duurzaam Een optimaal compromis tussen prestaties, kosten en risico's gedurende de 
levenscyclus bereiken of behouden, en tegelijkertijd negatieve langetermijngevol-
gen voor de organisatie van kortetermijnbeslissingen vermijden.

PAS 55-1:2008 
(3.32)

waardeketen “een verzameling van activiteiten die een organisatie uitvoert om waarde te 
creëren voor haar klanten”

Porter, Michael 
E., “Competitive 
Advantage: 
Creating and Sus-
taining Superior 
Performance“. 
1985
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Institute of Asset Management

Het IAM is zowel een beroepsorganisatie als een 
wetenschappelijk genootschap: wij leggen ons toe op 
het uitbreiden en ontwikkelen van het vakgebied en 
de kennis en op het stimuleren, mogelijk maken en 
erkennen van persoonlijke kennis, bekwaamheid en 
hoge praktijknormen.

De visie van het IAM is: “Erkend worden als de lei-
dende, internationale, beroepsorganisatie voor 
assetmanagement”. 

Waar de jaarlijkse doelstellingen, doelen, begroting en 
werkplannen elk jaar opnieuw worden ontwikkeld, zijn 
de volgende hoofdprioriteiten als ‘duurzaam’ gedefini-
eerd en wordt hiervan, behalve tijdens formele strate-
gische beoordelingen, niet afgeweken:

 1) Bestaande kennis en goede praktijken verzame-
len, nauwkeurig vergelijken en verspreiden 

 2) Kennis en goede praktijken genereren en uitbrei-
den 

 3) Invloed uitoefenen op overheidsbeleid en de ver-
wachtingen van stakeholders 

 4) Vermogen en uitmuntendheid bevorderen bij 
organisaties die assets bezitten of de leveranciers 
ervan en gestructureerde programma's bevorde-
ren voor erkenning voor deze prestaties

 5) Kennis en competentie van personen en gestruc-
tureerde programma's om dit te herkennen 
bevorderen

 6) Publicaties, de mogelijkheden om betrokken 
te zijn en te netwerken en andere waardevolle 
diensten voor leden bieden

 7) Het profiel van en respect voor IAM en het 
beroep naar een hoger niveau tillen 

 8) Samenwerken met en ondersteuning bieden aan 
andere instanties met soortgelijke doelstellingen 

 9) Een passende en duurzame organisatie ontwik-
kelen en onderhouden

Bij het nastreven van deze doelen laten wij ons lei-
den door onze belangrijkste gedragingen: inclusie en 
samenwerking, convergentie van het vakgebied nastre-
ven, goede praktijken telkens als wij die aantreffen vie-
ren, organisaties inspireren om assetmanagement toe 
te passen. www.theIAM.org 

Een van de belangrijkste activiteiten van het IAM is het 
bevorderen van de betrokkenheid van en interacties 
met haar leden zodat zij leren van evenementen, publi-
caties, training en discussie en het bevorderen van for-
mele beroepsmatige ontwikkeling. Leden kunnen hun 
eigen leertraject op basis van hun eigen behoeften 
vormgeven en het IAM ontwikkelt passende middelen 
om ze daarbij te ondersteunen.
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