
5-daagse training + oefenexamen en examen

IAM CERTIFICATE IN 
ASSET MANAGEMENT 



 Data
8, 9, 30, 31 oktober &  
5, 12, 15 november 2018

 » Leer hoe u Asset Management standaarden en processen toepast in de praktijk
 » Krijg les van endorsed trainers met veel praktijkervaring
 » Word in 5 dagen klaargestoomd om het IAM-certificaat te behalen

Highlights

 IIR, Kabelweg 37, 
Coengebouw, Amsterdam 

Locatie  iir.nl/iam-certificate-in-asset- 
management

Website

Toon uw wereldwijde expertise in Asset Management aan 
en voldoe aan de internationale standaarden van het IAM



Het verschil maken als Asset Management 
professional?

Bent u verantwoordelijk voor- of betrokken bij het beheren en onderhouden van fysieke assets? 
Laat ons u helpen uw kennis en expertise in Asset Management naar een hoger niveau te tillen.

IAM-primeur in Nederland

IES Asset Management (toonaangevend adviesbureau, gespecialiseerd in de implementatie 
van Asset Management) en IIR hebben krachten gebundeld en deze praktijkgerichte training 
ontwikkeld; de eerste IAM-certificeringstraining en examinering in Nederland. Het IAM is een 
internationale non-profit beroepsorganisatie die zich inzet voor het bevorderen van de kennis 
en vaardigheden in Asset Management van fysieke assets. Zij is tevens initiatiefnemer en 
verspreider van PAS 55 en heeft een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van ISO 
55000. ISO 55000 is sinds 2014 de internationale standaard voor Asset Management.

Het trainingsmateriaal en de trainers voldoen aan de hoogste eisen die het IAM hieraan stelt!

De training wordt in het Nederlands gegeven. Het lesmateriaal, inclusief boek en het examen 
is in het Engels. Het examen is digitaal en vindt plaats onder toezicht van een onafhankelijke 
toezichthouder van het IAM.

in samenwerking met:



Wat zeggen anderen?

  “Goede en gedegen opleiding. Geeft goed inzicht in Asset Management.”
   Dhr. G. Bakker, Engie

  “Mooie combinatie tussen praktijkvoorbeelden van Asset Management en  
      inhoudelijke systematiek IAM. Ervaren cursusleiders.”   
      Dhr. M. van Diepen, Kiwa KOAC

Resultaten

 Leer risico’s signaleren, inventariseren, beheersen en monitoren
 Kennis van Asset Management standaarden en processen toepassen
  in de dagelijkse praktijk
 Inzicht in de verschillende fasen van de levenscyclus van een bedrijfsmiddel
 Krijg een compleet overzicht van alle ins en outs van Asset Management
 In vijf dagen klaargestoomd om het IAM-certificaat te behalen

Inclusief interactieve leeromgeving 

Alle presentaties, video’s, artikelen en huiswerk staan op onze online leeromgeving. 
Zo heeft u alle cursusinformatie op één plek! Ook kunt u hier makkelijk contact houden met andere
deelnemers, of vragen stellen aan uw docent. 

Voor wie is deze training?

Deze training richt zich op iedereen die verantwoordelijk is voor management van fysieke 
assets in de infrastructuur en procesindustrie. Relevant voor met name professionals die 
relatief bekend zijn met Asset Management en een eerste ervaring in een Asset Management 
rol hebben (gehad). U wilt uw kennis en expertise naar een hoger niveau tillen en dat ook 
aan kunnen tonen.



Hoofddocent: ir. Diederik van Leeuwen
Partner & manager Asset Management professionals 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 Enginee-
ring) en actief lid van het Institute of Assset Management (IAM). Diederik is hoofd-
docent van deze opleiding en daarmee eindverantwoordelijk voor de inhoud. 

ing. Richard Korver
Maintenance enginering professional en trainer, IES Asset Management 
Richard studeerde Elektrotechniek aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij startte 
zijn carrière in de aannemerij, o.a. bij Rijkswaterstaat en werkte als Technisch Be-
heerder bij Amsterdam Airport Schiphol. In 2011 kwam hij bij IES als Maintenance 
Engineering Professional.

ir. Dimitri Koenen 
Asset Management Professional en trainer, IES Asset Management  
Dimitri studeerde Lucht- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. Hierna is hij 
de beheer en onderhoudswereld in gerold en heeft gewerkt binnen verschillen-
de sectoren op het gebied van maintenance engineering en asset management. 
Namens IES is Dimitri ook actief betrokken bij de doorontwikkeling van de ISO 
55000 asset management standaard via de NEN/ISO TC251 commissie.

ing. Jan Mens
Partner & algemeen directeur, 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.

ing. Kees Wieringa
Consultant, gecertificeerd partner van het Aubrey Daniels Research Institute for 
Behaviour Analysis (ADRIBA) en geassocieerd partner van IES Asset Management
Kees studeerde Chemische Procestechniek aan de H.T.S. Dordrecht, post HBO Meet- 
en Regeltechniek en Bedrijfskunde. Zijn werkervaring ligt op het terrein van ma-
nagement in de chemische procesindustrie (Natronchemie en DSM) en vervolgens 
in het helpen en verbeteren van organisaties op het gebied assetmanagement in 
binnen- en buitenland.

Deskundig docententeam:



Programma 
Dag 1 - Hoofddocent: Diederik van Leeuwen 

Programma 
Dag 2 - Docent: Richard Korver 

Module 1: Principles of Asset Management
Deze eerste module is een introductie in de belangrijkste Asset Management principes. 
Wat is Asset Management? Waarom is het belangrijk voor bedrijven die afhankelijk zijn van fysieke assets? Wat 
zijn de kosten/baten?

 » Asset Management: wat is het en wat kun je ermee?
 » Asset Management basisbegrippen
 » IAM Asset Management Landscape Model
 » Het Asset Management systeem op hoofdlijnen

Introductie Asset Management strategie, Asset Management beleid en Asset Management plan
Waarom is een (Asset Management) organisatiestrategie, policy en plan belangrijk voor goed Asset Management 
in de organisatie?
 » Hoe verhouden (Asset Management) organisatie strategieën zich met de organisatiedoelen/  

Asset Management doelen?
 » Hoe definieert u Asset Management doelstellingen?
 » Positie van het Asset Management plan 

Internationale standaarden
 » PAS 55
 » ISO 55000
 » Gap analyse en certificering

 
Praktijkvoorbeelden van de implementatie van Asset Management
 » Kosten/baten

Module 2: Assessing and managing Asset Management Risks
In deze module leert u risico’s die voor komen bij asset intensieve bedrijven te signaleren, 
inventariseren, beheersen en monitoren. Onder andere komen aan bod: risicobeoordeling 
en management, risicoregister, risicomatrix en op risico gebaseerde onderhoudsconcepten.

Risico’s begrijpen om ze te kunnen managen in uw organisatie
 » Welke organisatie- en asset gerelateerde risico’s kunt u identificeren
 » Wet- en regelgeving en normering
 » Welke maatregelen en methoden gebruikt u om deze risico’s te controleren?
 » Risico’s van stakeholders – stakeholder management
 » Hoe integreert u asset gerelateerde risico’s in de risico management systemen van  

uw organisatie?
 » Implementatie van risico management processen en verbeteren van werkmethoden
 » Contingency Planning
 » Risk Based Maintenance

Ontwikkelen en optimaliseren van op risico gebaseerde onderhoudsconcepten
 » Risico van falen
 » Onderhoudsconcepten baseren op risico
 » Optimalisatie vraagstukken – kosten/baten beslissingen



Programma 
Dag 3 - Docent: Dimitri Koenen

Programma 
Dag 4 - Docent: Kees Wieringa

Module 4: Managing Asset Life Cycle Decisions and Activities
Module 4 gaat over de verschillende fasen van de levenscyclus van een bedrijfsmiddel: vaststellen van de 
behoefte, creatie of aankoop, in gebruik nemen, gebruik en onderhoud en ontmanteling door sloop of afvoer. 
Onderwerpen als demand analysis, opstellen en toetsen van RAMS eisen (Reliability Availability Maintainability 
Safety), Systems Engineering, sourcing en outsourcing, inkoopaspecten en levensduurverlengend onderhoud 
worden besproken. 

De asset levenscyclus
 » Levenscyclus in perspectief 

Life Cycle Management methoden
 » RAMS-eisen
 » Systems Engineering 

Uitbesteding en inkoop
 » Sourcing/Outsourcing beslissingen
 » Contractvorming
 » Vendor management 

Werkstroom van onderhoudsconcept naar uitvoering

Einde levensduur?
 » Levensduurverlenging als optie om ROI te verbeteren

Module 3: Assessing and managing Asset Management Risks
Strategieën, policy (beleid) en plannen, geven richting aan organisatie-activiteiten voor de korte, middellange 
en lange termijn. Dat weten en begrijpen is belangrijk voor iedereen die betrokken is bij Asset Management, 
op welk niveau dan ook. Beleid, doelen en strategie van een organisatie vormen samen de basis voor en geven 
richting aan de Asset Management benadering binnen een organisatie. Via het Strategisch Asset Management 
Plan (SAMP) en het Asset Management Plan (AMP) zijn doelen, beleid en strategie te vertalen naar effectief Asset 
Management. Deze module richt zich op het ontwikkelen en implementeren van SAMP en AMP. Daarnaast gaat 
het in op enkele financiële aspecten. Plannen vragen immers om budget.

Beleid strategie en planning: welke richting geeft dat?
 » Hoe vertaal je een organisatie policy naar Asset Management policy?
 » Wat is Asset Management strategy en planning?
 » Weke rol heeft de Line of Sight? 

Hoe ontwikkel en implementeer je een SAMP en AMP? 
 » Waar gaan SAMP en AMP volgens ISO 55000 over? 
 » Wat betekenen de ISO 55000 begrippen asset management systeem en alignment? 
 » Wie wordt op welke manier betrokken (RACI)? 

Hoe weet je of je voldoende financiële middelen hebt nu en in de toekomst? 
 » Waarom is ook hier de levenscyclus benadering van toepassing?
 » Wat houdt Total Cost of Ownership (TCO) in en hoe maak je een Life Cycle Costing (LCC) analyse?



Programma 
Dag 5 - Docent: Jan Mens

Oefenexamen en examen
12 november en 15 november

Module 5: The Financial and Business Impact of Asset Management
Het bestaansrecht van een bedrijf bestaat uit leveren waar de klant behoefte aan heeft tegen de prijs die het 
haar waard is. In deze module leert u de kosten en baten in Asset Management in balans te brengen en te 
houden. U ervaart zelf in een praktijkcase hoe u tot gewogen investeringsbeslissingen komt. Daarnaast wordt in 
deze laatste module de samenhang van de verschillende onderwerpen van deze training nog eens besproken en 
is er ook aandacht voor verandermanagement en leiderschap, die een belangrijke rol spelen bij de implementa-
tie van asset management.

De samenhang
 » Hoe de verschillende onderwerpen van dit trainingsprogramma uiteindelijk bijdragen aan het rendement van de 

onderneming 

Leiderschap
 » Implementatie van asset management = verandermanagement
 » Leiderschap en verandering 

Financiële aspecten van Asset Management 
 » Cashflow
 » CAPEX en OPEX
 » ROI - WACC
 » Budgettering principes – Financiering 

Investeringen en onderhoudskosten lange termijn
 » Meerjaren investeringsplan
 » Meerjaren onderhoudsplan
 » Business planning 

 

12 november 2018

Oefensessie voor het examen
Voor een optimale voorbereiding op het examen, bieden wij u een examen-oefensessie aan. Een extra  
mogelijkheid en eenvoudige manier om de docenten van de training nog één keer te spreken en uw laatste 
vragen te stellen.

15 november 2018

Examen
Om het ‘Certificate in Asset Management’ te behalen moet u het pittige examen ‘Principles of Asset  
Management’ afleggen. De trainingslocatie van IIR is door het IAM officieel aangewezen als ‘Endorsed  
Examination Center’.  Om uniformiteit van het examen te verzekeren, leggen de deelnemers het examen  
online af met gebruik van een laptop op de trainingslocatie te Amsterdam. U kunt u eigen laptop meenemen  
of gebruik maken van een laptop die IIR u ter beschikking stelt (op verzoek).
 



Website
iir.nl/iam-certificate-in- 
asset-management

E-mail
aanmelding@iir.nl 

Telefoon
020 - 580 54 00

Inschrijven

  

Over IIR

IIR biedt als kennis- en netwerkorganisatie al ruim 25 jaar de meest actuele vakinhoudelijke kennis voor pro-
fessionals. Onze programma’s komen onafhankelijk en door eigen marktonderzoek tot stand – los van com-
merciële belangengroepen. Wat ze gemeen hebben: inhoudelijke diepgang, praktijkgerichte oplossingen en 
interactiviteit. Dé basis voor nieuwe oplossingen en (persoonlijke) ontwikkelingen in uw organisatie. Bekijk het 
volledige aanbod op www.iir.nl. 

 Data
8, 9, 30, 31 oktober & 5, 
12, 15 november 2018

 IIR, Coengebouw Amsterdam 
Kabelweg 37, 1014 BA 

Locatie  www.iir.nl/iam-certificate- 
in-asset-management

Website

Algemene voorwaarden
Op alle aanbiedingen zijn onze algemene voorwaarden van  
toepassing. Deze zijngedeponeerd bij de K.v.K te Amsterdam, onder 
nummer 64458482. De algemene voorwaarden zijn te downloaden 
op onze website www.iir.nl/algemene_voorwaarden en worden op 
verzoek kosteloos toegezonden.

CEDEO-gecertificeerd
CEDEO is een onafhankelijke keuringsinstantie die de kwaliteit van human 
resources dienstverleners meet en waarborgt. Recentelijk heeft CEDEO een 
marktonderzoek uitgevoerd onder de klanten van IIR. Ruim 90% van de 
respondenten van het onderzoek was tevreden of zeer tevreden over de 
trainingen van IIR.

Dit bedrag is per persoon, inclusief digitale documentatie, 
lunches, koffie/thee en exclusief BTW.  Het gebruik van een 
iPad of laptop tijdens de training is noodzakelijk.

Algemene informatie

5-daagse praktijktraining  
IAM Certificate in Asset Management 
+ oefensessie en examen 

Ticketprijs

€4.499,-  

|

Inhoudelijk contact met uw opleidingsadviseur?
Wilt u meer informatie over deze opleiding? 
Neem dat contact op met onze  
opleidingsadviseur Jasper Bierhof
Tel.: +31 (0)20 580 54 65
E-mail: j.bierhof@iir.nl 

Maatwerk voor uw team?
IIR biedt naast de mogelijkheid van een  
individuele training of opleiding ook trajecten die 
op maat worden gesneden voor uw organisatie. 
Neem daarvoor contact op met onze InCompany 
adviseurs via 020 - 580 5414 of per e-mail via 
incompany@iir.nl

Contact

IAM CERTIFICATE 
IN ASSET MANAGEMENT
TOON UW WERELDWIJDE EXPERTISE IN ASSET MANAGEMENT AAN EN
VOLDOE AAN DE INTERNATIONALE STANDAARDEN VAN HET IAM

 
 


