
IAM DIPLOMA IN ASSET MANAGEMENT

Word IAM gediplomeerd voor assetmanagement naar internationale standaard! 

Nieuw! Nu in Management Game format! 

Deze opleiding helpt u te voldoen aan de IAM-kwalificaties voor het ‘IAM Diploma in Asset 
Management’ en bereidt u voor op het IAM-examen ‘Advanced Asset Management’, als aanvulling of 
voortzetting op het ‘IAM Certificate in Asset Management’ en het IAM-examen ‘Principles of Asset 
Management’. 

Leer op zeer interactieve wijze van experts hoe u: 

• Lange termijn investerings- en onderhoudsplannen afstemt op de corporate strategie van uw
organisatie

• Een besluitvormingsproces voor assetmanagement inricht dat recht doet aan de positie van
de verschillende stakeholders

• Veranderingen in organisatie, proces en bedrijfsmiddelen op gestructureerde wijze kunt
doorvoeren

• De partners in de keten zodanig betrekt en aanstuurt dat ze maximaal bijdragen aan de
realisatie van toegevoegde waarde op een duurzame wijze

• Kunt sturen op optimale levensduurkosten van de bedrijfsmiddelen

• Controle heeft over uw assets, zodat u risico’s minimaliseert en kansen benut

=> Gecombineerd met een zeer interactieve management game 

=> Gebaseerd op de kwalificaties voor ‘Advanced Asset Management’ van het IAM 

=> Bij voldoende resultaat op het examen ontvangt u het door het IAM internationaal 
erkende ‘IAM Diploma in Asset Management’ 

Het Institute of Asset Management (IAM) is initiatiefnemer en verspreider van PAS 55 en 
leverde een grote bijdrage aan de totstandkoming van ISO 55000  

Behaal naast het Certificate nu ook het “IAM Diploma in Asset Management” voor 
gevorderden.  

In samenwerking met de IAM endorsed trainers van IES Asset Management 

Jan Mens 

Diederik van Leeuwen 



Opleidingsdata: De training wordt momenteel ingepland in het najaar. U kunt contact op nemen 
met Opleidingsadviseur Jasper Bierhof om uw voorkeursdata op te geven.

Locatie: Coengebouw, Kabelweg 37, Amsterdam 

In samenwerking met: 

IAM kwalificaties voor het ‘Diploma in Asset Management’ 
Het IAM heeft in 2013 naast het Certificate ook het ‘Diploma in Asset 
Management’ geïntroduceerd. Het Diploma is bedoeld voor professionals met 

behoorlijke ervaring in het assetmanagement vakgebied. Ten opzichte van het 
Certificate gaan de door het IAM opgestelde kwalificaties voor het Diploma breder 

en dieper. 

Thema’s van de IAM Diploma kwalificaties zijn:  
Practice of Asset Management, Asset Management information & knowledge, sustainable asset care 
& performance, managing change in Asset Management systems and capabilities, contractor and 
supplier management, demand forecasting and capital expenditure planning, methods for realising 
whole life value from assets. 

Voor het succesvol afleggen van het Diploma examen is het nodig dat je als deelnemer zowel de 
examenstof van de ‘Principles of Asset Management’ als de examenstof van ‘Advanced Asset 
Management’ beheerst. 

Aanvullend programma op de ‘Certificate in Asset Management’ training 
Deze training bereidt u voor op het Diploma examen ‘Advanced Asset Management’ van het IAM. De 
training ‘IAM Certificate in Asset Management’ dekt reeds een gedeelte van de Diploma kwalificaties 
af. Het programma van de training ‘IAM Diploma in Asset Management’ wordt daarom als aanvullend 
programma op de bestaande training ‘IAM Certificate in Asset Management’ aangeboden. 

Hoe werkt het? 
Als deelnemer aan de training ‘IAM Diploma in Asset Management’ volgt u eerst het 5-daagse 
programma van het ‘IAM Certificate in Asset Management’. U sluit dit programma ook af met het 
officiële IAM Certificate examen. Of u beschikt al over een ‘IAM Certificte in Asset Management’. 
Daarna volgt u de  aanvullende 4-daagse training, waarin enkele onderwerpen specifiek voor de 
kwalificaties van het IAM Diploma op zeer interactieve wijze worden behandeld in een management 
game format, aangevuld met enkele theoretische onderdelen. Tenslotte doet u het Diploma examen 
bij IIR in Amsterdam met uw eigen laptop of (in overleg) met een laptop via IIR. 

Onderwijs van experts 
De training wordt door het team van trainers van IES verzorgd, waardoor u net als bij het ‘Certificate 
in Asset Management’ programma bent verzekerd van trainingsmateriaal en trainers die voldoen aan 
de hoogste eisen die het IAM hieraan stelt. Bovenop het pakket aan trainingsmateriaal ontvangt u 
een aanvullende set voor het Diploma examen relevante documentatie. 



Praktijkgericht programma, naar IAM standaard 
Kennis en ervaring uit de praktijk, samengebracht in een kort en samenhangend management game 
format. In 4 dagen krijgt u een compleet overzicht van de voor het Diploma examen relevante 
onderwerpen. En heeft u meer inzicht in wat deze kunnen betekenen voor uw organisatie. 
 
IIR en IES Asset Management hebben hun krachten gebundeld en deze speciale opleiding ontworpen. 
Het Institute for International Research (IIR) is ervaren in het organiseren van seminars en trainingen. 
IES Asset management is een toonaangevend adviesbureau gespecialiseerd in de implementatie van 
assetmanagement, IAM endorsed trainer & assessor en IAM Examination Center.  
 
Uw voordelen op een rij 

• Kennis in een bijzondere en zeer interactieve management game format 

• Eenvoudig te combineren met uw werk 

• Na het behalen van het examen het officiële “IAM Diploma in Asset Management”! 

• Interactieve leeromgeving en iPad 

• Onderwijs van experts 
 
Het aanvullende programma ‘Diploma in Asset Management’ bestaat uit 4 dagen. 
 
Dag 1:  
In deze module behandelen we enkele basisonderwerpen uit de IAM kwalificaties voor ‘Advanced 
Asset Management’. Dit zijn onderwerpen als besluitvorming binnen het assetmanagement 
sturingskader in relatie tot de stakeholders, lange termijn planning en sturen op levensduurkosten,  
lage risico’s en benutting van kansen.  
 
Tenslotte bereiden we u aan het eind van deze module voor op de 2-daagse management game, 
zodat u zich kunt verdiepen in de rol die u heeft gekozen. 
 
Dag 2 & 3:  
Management game ‘Advanced Asset Management’ 
 
De invoering van assetmanagement vraagt van u niet alleen inzicht in de hoofdlijnen van wat 
assetmanagement als sturingskader betekent voor de procesvoering, rollen en prestaties. 
Assetmanagement kan tot significante verbetering van resultaten leiden, maar alleen als het 
management leiderschap toont in het veranderproces wat dit met zich meebrengt. Het vraagt 
daarmee dus ook iets van u zelf. 

Dag 2 en 3 organiseren we in de vorm van een management game (serious gaming). In de 
management game worden elementen als besluitvorming binnen een assetmanagement 
sturingskader, het leveren van toegevoegde waarde en sturen op optimale levensduurkosten op zeer 
interactieve wijze behandeld. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op leiderschap in een 
veranderende assetmanagement organisatie en wat dit van jou als manager vraagt.  

In de management game nemen de deelnemers rollen aan van managers in een denkbeeldige 
organisatie dat kapitaalintensieve bedrijfsmiddelen in eigendom heeft en beheert en werkt met 
contractors in een veranderende omgeving met diverse pittige stakeholders. Natuurlijk zijn er 
problemen. De prestaties van de bedrijfsmiddelen vallen tegen, contractors doen niet wat ze 
beloven, de rollen zijn niet duidelijk, we nemen teveel of te weinig regie, wijzigingen vinden 
ongecontroleerd en altijd te laat plaats, er worden vooral aannames gedaan, besluitvorming is niet 
transparant, er is invloed van hogere bestuurslagen met eigen agenda’s, medewerkers morren en 
lijken hun eigen ding te doen, de samenwerking is beperkt en vooral opportunistisch en het is niet 



duidelijk of de geleverde prestaties eigenlijk wel voldoen. Hoe krijgen we dit op de rit en wat zou 
assetmanagement hierin kunnen bijdragen.  

Dat is de kern van de 2-daagse management game en als deelnemer aan deze opleiding verken je het 
assetmanagement speelveld en vooral je eigen rol en bijdrage hierin.  

Dag 4: 
In de laatste module behandelen we opnieuw enkele basisonderwerpen uit de IAM kwalificaties voor 
‘Advanced Asset Management’. Zoals het gecontroleerd doorvoeren van wijzigingen in organisatie, 
proces en bedrijfsmiddelen, het betrekken van partners in de keten en het realiseren van 
toegevoegde waarde op een duurzame wijze. 

In de middag nemen we de examenprocedure door, bereiden we ons individueel voor op het examen 
door middel van een oefenexamen en is er ruimte voor het beantwoorden van vragen.  

Docent: ing. Jan Mens, Algemeen directeur en trainer, IES Asset Management 
Jan is via de Hogere Zeevaartschool en het Koninklijk Instituut voor de Marine geschoold voor een 
technische, sociaal academische werkomgeving. Voordat hij algemeen directeur werd van IES was 
hij werkzaam als Hoofd Airside Operations en daarna als Hoofd Airside Maintenance Services 
van Amsterdam Airport Schiphol, waar hij mede verantwoordelijk was voor de invoering van Asset 
Management en de partnership contracten voor het onderhoud aan de infrastructuur. Hij begeleidt 
regelmatig verander- en implementatietrajecten in Asset Management voor diverse opdrachtgevers. 

Docent: ir. Diederik van Leeuwen, Managing partner en trainer, IES Asset Management 
Diederik studeerde Werktuigbouwkunde aan de TU Delft. Sinds 1995 werkt hij aan de implementatie 
van Asset Management voor opdrachtgevers in diverse sectoren in binnen- en buitenland. Daarnaast 
is hij parttime docent Business Management Principles en Asset Management bij de Hogeschool 
Utrecht (Master of Engineering) en actief lid van het Institute of Assset Management (IAM). 

Meer informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met opleidingsadviseur Jasper Bierhof via 020 – 580 54 65 | 
j.bierhof@iir.nl

mailto:j.bierhof@iir.nl

