
ASSETMANAGEMENT
WAT HEB JE ER AAN?



WAAROM ASSETMANAGEMENT?

• Commerciële sector

– Investeerders eisen het 

– Optimalisatie kosten versus 

prestaties

– Voldoen aan wetgeving (LtO)

• Publieke sector

– Transparantie (aantoonbaarheid 

uitgave publiek geld)

– Optimalisatie kosten versus 

prestaties

– Eis van opdrachtgever
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Voortkomend 

vanuit risico 

vraagstuk



WAAROM ASSETMANAGEMENT?

• Investeringen in publieke sector

– Economisch nut kenmerkt zich door 

• economisch rendabele sferen

• externe tarieven/heffingen

• zekere mate van verhandelbaarheid

– Maatschappelijk nut alle andere investeringen 

• bijdragen aan het welbevinden van de burgers

– WACC gereguleerd of rendement speelt niet (maatschappelijk nut)

– Lage solvabiliteit eis

– Rompmatig gestuurd budget

• Investeringen in commerciële sector

– Economisch rendement

– Verhogen eigen vermogen (hogere solvabiliteit)

– Continue toekomstige Cash Flow essentieel

– Activiteit gestuurd budget
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WAAROM ASSETMANAGEMENT?
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Publiek

Commercieel



INNOVATIE BEHOEFTE BINNEN ASSETMANAGEMENT
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ASSETMANAGEMENT IMPLEMENTEREN

• Wat is de noodzaak en wat is de urgentie?

• Stel een helder doelstelling op voor het traject dat de basis is voor subdoelstellingen

• Het is een verandertraject

– Cultuur: hoe gaan mensen met elkaar om

– Leiderschap: hoe gaan managers met medewerkers om

• Het is een lang traject

– Maak kleine stapjes met mijlpalen (subdoelstellingen) om successen te vieren

– Richt een projectorganisatie in met:

• Eindverantwoordelijkheid in MT

• Deelverantwoordelijkheden dieper in organisatie

– Hou het einddoel altijd voor ogen

– Hou vol!

• Software helpt maar is niet altijd de oplossing

• De 80-20 regel gaat altijd op

• Assetmanagement is geen doel maar een middel
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ZO MAAR WAT GETALLEN
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20 Structurele besparing van 20% op onderhoudskosten bij gelijk 
blijvende prestaties (railinfrastructuur)

5 5% toename van beschikbaarheid bij 10% lagere kosten (vloot)

40    80
Afleverbetrouwbaarheid onderhoudswerkplaats stijgt van 40% naar 
80% (railmaterieel)

36 36% structurele besparing op onderhoudskosten van baanverlichting 
bij gelijkblijvende prestaties (luchthaven)



ASSETMANAGEMENT LIGHT RAIL SYSTEEM

• Regiotram Utrecht

• Light rail systeem (railinfrastructuur, rollend materieel, stations, ICT, remise)

• 2009 – 2014

• Volledige implementatie Assetmanagement best practices & PAS 55 certificering

– PAS 55 & ISO 55000 gap analysis, assetmanagement strategie, beleid, organisatie

– Levensduurverlenging van rollend materieel

– Inrichten continu verbeter proces, onderhoud strategie, contract management
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20 5

5% toename 

beschikbaarheid bij 10% 

lagere kosten     

(railmaterieel)

20% besparing op 

onderhoudskosten bij 

gelijke prestaties 

(railinfrastructuur)

Assetmanagement 

implementatie met 

terugverdientijd binnen 

2 jaar

<2



RISK BASED MAINTENANCE NUON

• NUON 

• Energiecentrales

• 2014 – 2015

• Inrichten risico gestuurd onderhoud is een onderdeel van assetmanagement

– Onderhoud strategie, RCM benadering, samen inrichten, optimalisatie, implementeren
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optimalisatie
samen 

beslissen

Kennis delen, 

samenwerken, samen 

komen en beslissen

Onderhoud strategie en 

inrichten + 

optimaliseren proces

10-30%

kosten besparing over 

restlevensduur

10 - 30



ASSETMANAGEMENT PRYSMIAN DRAKA COMTEQ

• Prysmian, Eindhoven

• Productie high-end fiber optic cable

• 2016 – nu

• Volledige implementatie assetmanagement

– ISO 55000 gap analyse, verbeterplan, strategie ontwikkeling, processen met RACI en 

overlegstructuur, maintenance engineering, proces optimalisatie TPM/Lean
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10 product

Toename kwaliteit 

product en beperken 

verliezen

10% toename OEE in 

2020

tegen gelijk blijvende 

kosten

IRR > 11%

met terugverdientijd 

binnen 1 jaar

IRR

>11%



RELIABILITY ENGINEERING OFFSHORE KRAAN

• Huisman Equipment

• Productie van offshore kranen

• 2014

• Reliability modeling A-frame kraan (RAMS analyse)

– Simulatiemodel als onderdeel van een RAMS analyse, op basis van ontwerp komen tot de 

verwachte beschikbaarheid, voorstel tot verbetering ontwerp
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>99 5,5

$ 5,5 M extra marge per 

jaar (excl. voorkomen 

claims)

> 99% systeem 

beschikbaarheid

11 operationele

dagen extra per jaar 
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IES ASSET MANAGEMENT

 IES is een ingenieursadviesbureau gespecialiseerd in assetmanagement

We weten dat assetmanagement meer is dan Techniek & Tooling alleen. Onze werkwijze 

noemen we sengineering. Door vertrouwen, verantwoordelijkheid en ruimte te geven, 

groeien medewerkers en stijgen bedrijfsresultaten structureel.
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IES - sengineers of assetmanagement    
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SENGINEERS CREËREN EEN BETERE WERELD

Kopje koffie?

T 070 - 7400470

W www.iesbv.nl



ONZE PROPOSITIES

14

maintenance 

according to 

plan

asset 

management 

objectivesimprove

deliver 

performance

maintenance

& reliability

engineering

asset 

management

implementeren

IES Maintenance

talent

opleiding &

ontwikkeling



VRAGEN OF IDEEËN?

E jan.mens@iesbv.nl

T 070 - 7400470

W www.iesbv.nl


