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Te beantwoorden 
vragen in dit 
webinar

▌ Wat zijn assets, wat is assetmanagement en wat is een ISO 

55001 assetmanagementsysteem?

▌ Hoe kan het ISO 55001 assetmanagementsysteem in 

organisaties gepositioneerd worden?

▌ Wat zijn de voordelen van assetmanagement en een ISO 

55001 assetmanagementsysteem? 

▌ Wat zijn de raakvlakken en verbindingen tussen ISO 55001, 

ISO 14001 en ISO 45001?

▌ Is er synergie te behalen door deze ISO normen en de 

afgeleide managementsystemen te combineren?



Assets

• Een asset is een bedrijfsmiddel: een fysiek systeem dat waarde heeft voor het behalen van 

de doelstellingen van de organisatie

• De kaft van de huidige ISO 55001 geeft een aardige indruk van assets van Nederlandse 

organisaties

• Assetsoorten (niet limitatief): installaties, infrastructuur, vastgoed, vaar-/voer-/vliegtuigen, 

productiemiddelen



Assets: de totale verzameling

Het gaat om de totale verzameling of tenminste een significant deel daarvan:

• Asset portfolio = Totale (/significante deel)verzameling assets van de organisatie 

• Assetsysteem = Samenwerkend geheel van (individuele) assets 

• Onderverdelingen zijn afhankelijk van soort organisatie en assets



Assets: Asset levenscyclus

Conceptuele indeling asset levenscyclus en een rioolwaterzuivering als voorbeeld

De werkelijke indeling van de asset levenscyclus

Gebruiken en onderhouden

UitfaserenGebruiken en

onderhouden

RealiserenOntwerpenSpecificerenBehoefte stellen (Gedeeltelijk) 

hergebruiken



Assetmanagement

Definitie ISO 55001: 

Gecoördineerde activiteiten van een organisatie 

om waarde te creëren met assets

• Het maximaliseren van de waarde van elke € 

die in assets wordt geïnvesteerd

• Optimale balans tussen prestaties, risico’s en 

€ gedurende de hele asset levenscyclus

Veiligheid en milieu zijn bedrijfswaarden en 

daarmee verbonden aan de prestaties en risico’s

van de assets: integraal onderdeel van 

assetmanagement!

Veiligheid

Milieu

Proces

Kosten (schade)

Imago



Assetmanagement

De integrale afweging tussen bedrijfswaarden

Bedrijfswaardenmatrix = Strategische risicomatrix 

Voorbeeld uit NTA 8120: 2009

Vooral te benadrukken voor dit Webinar:

1. Integrale afweging, inclusief veiligheid en 

milieu (duurzaamheid)

2. Kolom met negatieve effecten ‘Veiligheid’

3. Kolom met negatieve effecten ‘Duurzaamheid’

1

2

3



Assetmanagement rollen: Asset owner, Asset manager, Service 
provider en Asset user

Asset 
User

Service providers

Service providers

En vele anderen:
R&D, 

Engineering, 
logistics, etc

Asset owner? Geen idee, maar 
vast van de race aan het 

genieten ☺

Ah kijk, daar is de asset manager, 
in de control room!



De ISO 55000 serie

• De kern van de ISO 55000 serie bestaat uit 3 delen: ISO 55000, ISO 55001 en ISO 55002

• Tevens beschikbaar ISO 55010: Afstemming financieel management en assetmanagement (ENG)

• In de maak: ISO 55011: Assetmanagement voor publieke organisaties

• In NL ook relevant: De NTA 8120 en het NEN ISO 55001 certificatieschema

Update komende 2 jaar Update komende 2 jaar
Update 2018



ISO 55001 AMS met de ISO High Level Structure (HLS)

Het HLS Plugging model Structuur van ISO HLS normen De structuur van ISO 55001



Assetmanagementsysteem

Figuur (ISO 55002) benadrukt:

• Binnen en buiten het systeem 

(grijs en wit)

• Bovenin 

• Line of Sight assets (links)

• Line of Sight AMS (rechts)

Milieu(management) en G&VW-

management): bovenin 

verbonden (stakeholders)

Naar beneden toe geïntegreerd 

(samengesteld werkpakket)
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Assetmanagement organisatieperspectief

• Van beleid tot uitvoering

• Strategisch, Tactisch, Operationeel

• Richten, Inrichten, Verrichten

• Integraal over de asset levenscyclus

• Positionering van AM-rollen



Het speelveld van assetmanagement en ISO 55000

Twee belangrijke ketens binnen de organisatie

Klantbehoefte 

geïdentificeerd

Markt-

benadering

Ontwikkeling en 

ontwerp van 

producten en 

diensten

Productie/ 

inrichten 

(diensten)

Distributie/ 

levering

Klantbehoefte 

bevredigd

Kwaliteitsmanagement/ ISO 9001: Producten en diensten van kwaliteit aan klanten leveren

Waardeketen

Behoefte 

stellen
Specificeren Ontwerpen Realiseren

Gebruiken en 

onderhouden
Uitfaseren

(Gedeeltelijk)

Hergebruik

ISO 55001: Realiseren van waarde met fysieke assets voor de organisatie en haar stakeholders

Asset levenscyclus fasen (de assetmanagement keten)



Het speelveld van assetmanagement                                                                        
en ISO 55000

Assetmanagement en ISO 55001 voegen 

wat toe als de organisatie in de waardeketen 

in hoge mate afhankelijk is van fysieke 

assets:

• Fundamenteel in primair proces

• (maatschappelijk) risico

• Complexiteit

• Financiële (balans)waarde

ISO 55001: Realiseren van 
waarde met fysieke assets 
voor de organisatie en 
haar stakeholders

ISO 9001: Producten 
en diensten van 
kwaliteit aan klanten 
leveren



Assetmanagement = mensenwerk

Het systeem = structuren, processen, systemen (etc.) én Mens



Assetmanagement = mensenwerk
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De 4 basisbeginselen van assetmanagement (ISO 55000)

Waarde: assets bestaan 

om waarde op te leveren 

voor de organisatie en 

haar stakeholders. 

Afstemming: 

assetmanagement 

vertaalt de organisa-

tiedoelstellingen in 

technische en finan-

ciële beslissingen, 

plannen en activiteiten.

Leiderschap: 

leiderschap en de 

cultuur op de werkplek 

zijn bepalende factoren 

voor het realiseren van 

waarde.

Waarborging: 

assetmanagement 

waarborgt dat assets 

aan hun vereiste 

doel zullen voldoen.



De grondbeginselen en voordelen van assetmanagement

De Voordelen van assetmanagement 

volgens ISO 55000

‘Beheerst risico’ en ‘Aantoonbaar 

nemen van maatschappelijke 

verantwoordelijkheid’ relateren heel 

direct aan Milieu en G&VW 



Te beantwoorden 
vragen in dit 
Webinar

▌ Wat zijn assets, wat is assetmanagement en wat is een ISO 

55001 assetmanagementsysteem?

▌ Hoe kan het ISO 55001 assetmanagementsysteem in 

organisaties gepositioneerd worden?

▌ Wat zijn de voordelen van assetmanagement en een ISO 

55001 assetmanagementsysteem? 

▌ Wat zijn de raakvlakken en verbindingen tussen ISO 55001, 

ISO 14001 en ISO 45001?

▌ Is er synergie te behalen door deze ISO normen en de 

afgeleide managementsystemen te combineren?



Het ‘speelveld’ van kwaliteits-, asset-, milieu-
en G&VW-management

ISO 55001: Realiseren van 
waarde met fysieke assets 
voor de organisatie en 
haar stakeholders

ISO 9001: Producten 
en diensten van 
kwaliteit aan klanten 
leveren

ISO 45001: 
Gezond & 
Veilig werken

ISO 14001: Milieu 
gerelateerde 
verantwoordelijk-
heden om aan 
duurzaamheid bij te 
dragen

NTA 8620 en NEN 3655: 
Externe veiligheid



Milieu- en G&VW-risico’s vaak (ook) gerelateerd aan assets

Milieu- en G&VW-risico’s kunnen relateren aan 

het product:

• Aard/ samenstelling 

• Grond- en reststoffen bij productie 

• Hergebruik en reststoffen product

• De infrastructuur die hiervoor nodig is

Milieu- en G&VW-risico’s ook relateren aan 

assets (de infrastructuur)`:

• Hun configuratie, werking en conditie

• Waar ze op draaien (energie, hulpstoffen)

• Wat ze ‘draaien’ (producten, of klanten?)

• Hoe je gezond en veilig op, in, bij of onder ze 

komt



Milieu- en G&VW-risico’s gerelateerd aan assets

Voorbeelden van milieuaspecten gerelateerd aan assets:

• Energieverbruik (ook ISO 50001 Energiemanagement)

• Waterverbruik 

• Afval en hergebruik

• Biodiversiteit

• Toegepaste materialen

• Milieugevolgen van bijzondere omstandigheden                     

(brand, explosies, schades)

Voldoen aan milieu wet- en regelgeving i.r.t. integriteit assets!

De 12 thema’s van duurzaam GWW



Milieu- en G&VW-risico’s gerelateerd aan assets

Voorbeelden van G&VW-gevaren gerelateerd 

aan assets:

• Klimaat in gebouwen

• Machineveiligheid

• Bijzondere omstandigheden                  

(brand, explosies, schades)

• Personeel betrokken bij aanleg, gebruik 

onderhoud en sanering van assets

Voldoen aan arbowet- en regelgeving i.r.t. 

integriteit assets!
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Interessante HLS verbindingen tussen ISO’s 14001, 45001 en 55001

De HLS op zichzelf borgt al dat onderwerpen integraal kunnen worden opgepakt 

> Scope van Milieu- en G&VW-MS gericht op 

asset levenscyclus activiteiten 

< ISO 55001 vereist vaststelling van interacties 

met andere (ISO) managementsystemen

Integrale benadering van alle ‘beleidsonder-

werpen’ als bedrijfswaarden en verbonden met 

assets en hun levenscyclus

> Heeft ook betrekking op asset 

technische documentatie: Met hierin 

eisen m.b.t. G&VW/ Milieu!

> ISO 55001 richt zich ook op 

(kwaliteits)eisen van informatie, 

waaronder G&VW/ Milieu informatie!

> Significant deel assetmanagement-

risico’s beheerst dankzij G&VW-/ Milieu-

managementsystemen

< Milieu aspecten en G&VW gevaren 

meer verbonden aan asset levenscyclus-

activiteiten

> Milieu- en G&VW-risico’s en kansen zijn voor 

significant deel gerelateerd aan de assets

< Asset(management)risico’s zijn voor significant 

deel gerelateerd aan milieu- en G&VW- risico’s 

> Milieu- en G&VW-doelstellingen, plannen en 

middelen scherp in beeld (meer 1 werkpakket)

< Milieu- en G&VW gaan mee op planningscyclus 

assets: Investeringen en exploitatie (vliegwiel!)

• Integrale(re) analyses

• Oorzaak- gevolgrelaties: (asset i.r.t. 

(milieuaspecten en gevaren)

• Operationalisering/ implementatie meer 

als 1 werkpakket (zie ook 6.2)



Assets en assetmanagement bij externe veiligheid

Externe veiligheid ‘Inrichtingen’ en ‘Buisleidingsystemen’ in hoge mate gebaseerd op AM principes  



Resume

U hebt al ISO 14001 en/ of ISO 45001? Assetmanagement en ISO 

55001: 

• helpen u bij integrale benadering (bedrijfswaarden, line of sight

en levenscyclus)

• zijn een vliegwiel (P&C- cyclus) voor ISO 14001 en ISO 45001  

• maken dankbaar gebruik van wat er is en draait voor ISO 14001 

en ISO 45001 (verbinden, verbinden en nog eens verbinden)

Certificeren kan, inspireren mag: Cherry picking!

Overwegen om te onderzoeken, bepalen of het zinvol is en 

eraan beginnen! (terwijl u er op onderdelen al mee bezig bent)



Thank you
www.pragmaworld.net

LinkedIn

Facebook

Twitter

Robert van Grunsven 

Robert.vangrunsven@pragmaworld.net

Bedankt voor uw 

aandacht!
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