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Op welke 
assetwaarden 
stuur jij?  
 

 
Een assetmanagementsysteem dat assetwaarden optimaliseert 
 
Het doel van assetmanagement is om zoveel mogelijk waarde uit assets te halen. Denk 
bijvoorbeeld aan infrastructuurassets zoals bruggen, wegen, grachten, spoorwegen, en 
hoogspanningsmasten. En met waarde kan je denken aan veiligheid, beschikbaarheid maar 
ook duurzaamheid. Maar hoe halen de assetmanagementorganisatie de meeste waarde uit 
hun assets? 
 
Dit whitepaper ondersteunt deze organisaties met de eerste stap: begrijpen hoe hun 
assetmanagementorganisatie er in grote lijnen uit dient te zien om het meeste uit hun assets 
te kunnen halen. Dit wordt gedaan met behulp van een assetmanagementsysteem dat 
visualiseert hoe zo'n organisatie eruit ziet. De theorie achter dit systeem volgt de ISO 55000-
serie richtlijnen voor assetmanagement. 
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1 | Introductie 
De noodzaak van assetwaarde-optimalisatie 

 

Onnodige risico’s treden op in de publieke 
infrastructuur 

De krant staat vol met risico’s die zich 
voordoen in de infrastructuursector; van 
instortende bruggen en kademuren tot 
ontsporende treinen. Deze risico’s leiden 
tot gevaarlijke situaties, geldproblemen en 
reputatieschade. Dit zijn gevolgen die 
iedereen wil vermijden.  
 

Deze risico’s laten zien dat assetwaarden 
niet worden gerealiseerd 

Volgens ISO 55000 is de definitie van 
assetmanagement “gecoördineerde 
activiteiten van een organisatie om waarde 
te realiseren uit assets”. Dit is de waarde 
die de assets realiseren voor de organisatie 
en voor de stakeholders. Voorbeelden van 
dergelijke waarden zijn veiligheid, 
beschikbaarheid, betrouwbaarheid en 
duurzaamheid. Dus alle activiteiten die 
nodig zijn om een brug zo veilig mogelijk 
te maken voor de gebruiker, maken deel 
uit van assetmanagement. De 
bovengenoemde risico’s laten zien dat die 
assets deze waarden niet realiseren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISO 55000 
ISO 55000 is een internationale standaard 
die richtlijnen geeft voor professioneel 
assetmanagement. Het geeft je geen harde 
methodes en tools, maar het lijkt meer op 
een filosofie die je doet begrijpen hoe 
assetmanagementorganisaties het meeste 
uit hun assets kunnen halen. Het is sinds 
2014 dan ook een essentiële standaard 
voor veel assetmanagementorganisaties 
over de hele wereld. 
 

Assetwaarden optimaliseer je met de 
juiste inrichting van de 
assetmanagementorganisatie conform 
ISO 55000 

De assetmanagementorganisatie is de 
organisatie waar alle 
assetmanagementactiviteiten 
plaatsvinden die bijdragen aan het 
realiseren van assetwaarden. Denk hierbij 
aan activiteiten zoals het schrijven van 
beleid en plannen, het ontwerpen van 

een asset tot aan het uitvoeren van 
onderhoud. 
 
Voor assetmanagementorganisaties is 
assetwaarden optimaliseren makkelijker 
gezegd dan gedaan. Veel organisaties 
die assets beheren zijn namelijk groot en 
bestaan uit veel onderdelen, mensen en 
activiteiten. Dit maakt het moeilijk om 
continu alles op iedereen af te stemmen 
en om samen te werken aan dat ene doel: 
de assetwaarden optimaliseren. 
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Daarnaast denken organisaties vaak meer 
in de technische conditie van een asset 
dan dat ze denken in de waarden van 
assets. Kortom, ze hebben geen overzicht 
van alles dat nodig is om hun 
assetwaarden te optimaliseren, laat staan 
dat ze weten welke waarden hun assets 
überhaupt realiseren. 
 
Dit openbaart zich door vele signalen in 
de praktijk. Bijvoorbeeld dat er geen 
overzicht is van welke assets een 
organisatie beheert, dat er storingen zich 
blijven voordoen, dat plannen die worden 
geschreven niet aansluiten op wat er 
werkelijk nodig is, en dat er geen inzicht 
is in de werkelijke conditie van de assets. 

Deze signalen zeggen iets over het 
functioneren van de organisatie achter 
deze signalen; oftewel het functioneren 
van de assetmanagementorganisatie. 
 
 
Dus als de assetmanagementorganisatie 
niet voldoende functioneert, worden 
assetwaarden niet altijd geoptimaliseerd. 
Dit betekent dat alle 
assetmanagementactiviteiten in de 
organisatie niet volledig samenwerken 
aan het optimaliseren van assetwaarden. 
Een oplossing is daarom een inrichting 
van de organisatie waar dit wel gebeurt. 
En de richtlijnen van ISO 55000 helpen 
hierbij. 

 

Deze juiste inrichting van de assetmanagementorganisatie krijg je met het 
assetmanagementsysteem van Stevin  

Het assetmanagementsysteem van Stevin biedt de structuur voor alle nodige 
assetmanagementactiviteiten in de organisatie. Deze structuur toont aan hoe deze 
activiteiten optimaal samen kunnen werken om het meeste uit alle assets te halen. Dit is hét 
systeem dat elke assetmanagementorganisatie verandert in een professionele organisatie 
die in control is van haar assets en die risico’s weet te voorkomen.

Figuur 1 - Het assetmanagementsysteem van Stevin 
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2 | Het assetmanagementsysteem 
Het systeem dat assetwaarden optimaliseert en ISO 55000 toepasbaar maakt in de praktijk  

 

Assetwaarde optimaliseren begint bij een integrale inrichting van assetmanagement 

In assetmanagementorganisaties die 
goed zijn ingericht worden assetwaarden 
geoptimaliseerd. In deze organisaties 
worden namelijk de juiste 
assetmanagementactiviteiten uitgevoerd 
en werken de activiteiten samen aan het 
optimaliseren van assetwaarden. De 
afbeelding hieronder laat een ‘top-down-
bottom-up’ benadering zien met de vijf 
hoofdvragen waar zulke 
assetmanagementorganisaties het 
antwoord op hebben.  
 
Kortom, hoe vertaal ik de gewenste 
waarden die zijn beschreven op 
strategisch niveau naar wat dat betekent 
voor mijn assets op operationeel niveau? 

En hoe vertaal ik de gerealiseerde 
waarden door de assets naar beslissingen 
op tactisch en strategisch niveau? De 
antwoorden op deze vragen zijn de 
nodige assetmanagementactiviteiten die 
de waarde uit assets optimaliseren.  
 
Deze integrale benadering is belangrijk 
omdat je de hele keten van 
assetmanagementactiviteiten in de ‘top-
down-bottom-up’ moet inrichten als je 
assetwaarden wilt optimaliseren. Deze 
keten van assetwaardenoptimalisatie 
vormt daarom de basis voor de juiste 
inrichting van de 
assetmanagementorganisatie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2 - Vijf top-down-bottom-up vragen 
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Het assetmanagementsysteem van Stevin biedt de structuur voor de inrichting van 
integraal assetmanagement  

ISO 55000 beschrijft een 
assetmanagementsysteem als organisatie-
elementen die samenhangen of elkaar 
beïnvloeden om assetwaarden te 
realiseren. Tot op heden ontbreekt het aan 
een assetmanagementsysteem dat een 
integraal overzicht genereert van de 
noodzakelijke organisatie-elementen, en 
dat toepasbaar is op alle 
assetmanagementorganisaties. Daarom 
heeft Stevin een praktisch toepasbaar en 
integraal assetmanagementsysteem 
ontworpen voor elke 

assetmanagementorganisatie, op basis van 
wetenschappelijk 
onderzoek, ISO 55000 richtlijnen en 
praktijkervaring. Dit 
assetmanagementsysteem illustreert het 
totaalplaatje van de keten van de zeven 
organisatie-elementen die noodzakelijk 
zijn om de assetwaarden te optimaliseren. 
In dit geval zijn organisatie-elementen 
onderdelen van de organisatie, zoals de 
assetmanagementstrategie en de life cycle 
activiteiten. Het systeem wordt gebruikt als 
structuur voor het inrichten van deze 
organisatie-elementen. 

 
1. Bedrijfsstrategie en organisatiedoelstellingen 
De assetwaarden definiëren op basis van de bedrijfsstrategie en organisatiedoelstellingen 
die beïnvloed worden door wet- en regelgeving, eisen van belanghebbenden, en de 
marktomgeving. Dit beschrijft het kader van de gewenste assetwaarden die de assets 
dienen te realiseren. 

Ø Denk hierbij aan assetwaarden zoals veiligheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid 
en duurzaamheid. 

 
 
 

Figuur 3 - Het assetmanagementsysteem van Stevin met de zeven organisatie-elementen 
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2. Assetmanagementstrategie 
Een aanpak beschrijven voor hoe assetwaarden gedurende hun hele life cycle worden 
geoptimaliseerd met de nodige KPI’s en prestatie-eisen. De aanpak wordt op tactisch-
strategisch niveau beschreven in het strategisch assetmanagementplan (SAMP). 

Ø De life cycle activiteiten kunnen op verschillende manieren beschreven worden. Een 
voorbeeld is 1. Ontwerp, 2. Bouw, 3. Beheer & onderhoud, 4. Sloop. Stel de 
organisatie vindt de waarde duurzaamheid belangrijk, dan beschrijft het SAMP de 
aanpak voor hoe deze waarde mee wordt genomen in elke activiteit: van ontwerp tot 
aan de sloop. 

 
3. Assetmanagementplan 
De aanpak in de assetmanagementstrategie vertalen naar een plan dat beschrijft wie wat 
gaat doen in welke life cycle activiteit en binnen welke kaders om de assetwaarden te 
optimaliseren. Dit gebeurt op tactisch niveau en wordt vastgelegd in het 
assetmanagementplan (AMP). 

Ø In het AMP wordt vervolgens beschreven wie wat wanneer doet zodat duurzaamheid 
in elke life cycle activiteit wordt meegenomen.  

 
4. Life cycle activiteiten 
Activiteiten uitvoeren, zoals in het AMP beschreven staat, om de waarde van de assets, 
gedurende de hele levenscyclus, te optimaliseren. 

Ø Het ontwerpteam heeft in de vorm van een AMP de kaders meegekregen. Zij zorgen 
er bijvoorbeeld voor dat duurzaamheid mee wordt genomen in het ontwerp. 

 
5. Assetdata 
Verzamelen van data die inzicht geeft in de huidige en toekomstige waarde van de assets. 

Ø Dit kan de bewonerstevredenheiddata over de autowegen binnen een stad, de CO2 
uitstoot van alle groot onderhoud projecten in een jaar tot alle inspectiedata van 
assets zijn 

 
6. Informatie 
Data vertalen naar informatie over de waarde van de assets om effectieve beslissingen te 
kunnen maken. Volgens ISO 55000 wordt een beslissing gebaseerd op de beste balans in 
de kosten, prestaties en risico’s. 

Ø Een voorbeeld is een overzicht van de assets die op dit moment de grootste risico’s 
dragen voor de organisatie 

 
7. Analyse en besluitvorming 
Informatie analyseren om te bepalen welke besluiten gemaakt moeten worden en hoe 
plannen verbeterd moeten worden om vervolgens de besluiten en benodigde middelen 
te presenteren op strategisch niveau.  

Ø Bijvoorbeeld, het blijkt dat het om een grote investering vraagt om het 
autowegsysteem in de stad beschikbaarder te maken en risico’s te vermijden. Hoe 
maken we duidelijk op strategisch niveau waarom deze investering van groot belang 
is voor de organisatie? En hoe maken we duidelijk dat deze investering de beste 
optie is? 
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Het inrichten van de 7 organisatie-elementen 

Het inrichten van organisatie-elementen 
houdt in dat de noodzakelijke 
assetmanagementactiviteiten met de 
bijbehorende rollen, processen, 
producten en technieken bepaald en 
vormgegeven worden. Het systeem helpt 
je hierbij omdat het je ondersteunt in het 
bepalen van welke activiteiten er nodig zijn 
en op welke andere activiteiten deze 
activiteiten afgestemd moeten worden 
zodat de hele keten van assetwaarde-
optimalisatie werkt. 
 

Het integrale assetmanagementsysteem van Stevin maakt optimalisatie van assetwaarden 
mogelijk 

Zonder het assetmanagementsysteem van Stevin loop je het risico dat activiteiten ingericht 
worden zonder deze af te stemmen op andere activiteiten. Zonder deze afstemming 
werken de activiteiten niet samen om de assetwaarde te optimaliseren.  
 
Dit kan grote risico’s met zich meebrengen 
zoals een assetmanagementplan dat niet 
volledig wordt uitgevoerd, budgetten die 
worden overschreden of de wensen van 
de gebruikers die niet worden 
meegenomen in het ontwerp van assets.  
 
Kortom, het assetmanagementsysteem 
van Stevin is noodzakelijk voor een 
integrale inrichting van elke 
assetmanagementorganisatie om de 
assetwaarden te kunnen optimaliseren en 
risico’s te voorkomen.  
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Figuur 4 - Opbouw organisatie-element 

Figuur 5 - Relatie integrale organisatie en het doel van 
assetmanagement 
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3 | De toepassing van het 
assetmanagementsysteem 
Concrete handvatten uitgelegd in drie stappen 
 

De toepassing van het 
systeem wordt hieronder 
uitgelegd aan de hand van 
drie stappen 

Het 
assetmanagementsysteem 
van Stevin biedt de structuur 
voor het inrichten van de 
activiteiten die noodzakelijk 
zijn om de assetwaarden te 
optimaliseren. Dat klinkt 
natuurlijk erg mooi, maar hoe 
wordt dit systeem toegepast 
in de praktijk? 
 

1| Meet de volwassenheid van de organisatie met de Maturity Quickscan 

Eerst dient het duidelijk te zijn waar de assetmanagementorganisatie nu staat. De Maturity 
Quickscan meet hoe volwassen de assetmanagementorganisatie nu is. Dit geeft inzicht in 
hoe de assetmanagementactiviteiten met de rollen, processen, producten en technieken 
nu samenwerken aan het optimaliseren van de waarde van de assets. De Maturity 
Quickscan meet aan de hand van de zes assetmanagementpricipes hoe volwassen de 
organisatie is. Deze principes zijn gebaseerd op ISO 55000. 

Figuur 6 - De toepassing van het assetmanagementsysteem 
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1. Leiderschap 
• Rollen, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden zijn duidelijk 
gedefinieerd 

• De cultuur werkt positief 
• Communicatie is transparant en 

duidelijk 
• Werknemers beschikken over de juiste 

mate van bewustzijn, competenties, 
bevoegdheden, betrokkenheid en 
middelen  

• “Zonder leiderschap en 
betrokkenheid van alle 
managementniveaus kan 
assetmanagement niet op succesvolle 
wijze ingericht, uitgevoerd en 
verbeterd worden binnen de 
organisatie.” (ISO 55000) 

Voorbeeldvraag: Hoe betrokken zijn alle 
managementniveaus met de operatie? 
  

2. Vertaling van  
organisatiedoelstellingen 
• De organisatiedoelstellingen zijn 

doorvertaald naar 
assetmanagementdoelstellingen 

• Iedereen heeft de nodige kaders om 
in besluitvorming (technisch, 
functioneel en operationeel) het effect 
op de 
assetmanagementdoelstellingen mee 
te kunnen nemen 

Voorbeeldvraag: Hoe worden de 
organisatiedoelstellingen meegenomen in de 
risicomatrix? 
 

3. Waarborging in doelmatige 
activiteiten 
• Er is inzicht in hoeverre 

assetmanagementactiviteiten en de 
inrichting ervan (processen, rollen, 
producten en technieken) bijdragen 

aan de 
assetmanagementdoelstellingen 

• Er is inzicht in hoeverre de assets 
bijdragen aan de 
assetmanagementdoelstellingen  

Voorbeeldvraag: In hoeverre is het voor de 
vakspecialisten helder op welke manier zij aan 
de assetmanagementdoelstellingen zij 
bijdragen?  
 

4. Langetermijnperspectief 
• In besluitvorming en plannen wordt 

een duurzame en 
langetermijnbenadering gehanteerd 

• Bij assets wordt met besluitvorming 
het effect op de hele life cycle van een 
asset meegenomen  

Voorbeeldvraag: In hoeverre wordt in het 
ontwerp het toekomstig beheer en onderhoud 
meegenomen? 
 

5. Inzicht in kosten, prestaties & 
risico's 
• Inzicht wordt gegenereerd in kosten, 

prestaties en risico’s met de 
ondersteunende processen en tools  

• Een ideale balans tussen kosten, 
prestaties en risico’s vormt de 
hoofdrandvoorwaarde voor 
besluitvorming 

Voorbeeldvraag: Hoe worden kosten, 
prestaties en risico’s nu gebruikt bij 
besluitvorming? 
 

6. Continue verbetering 
• De nodige processen zijn ingericht om 

continu te kunnen leren en te 
verbeteren (Deming Circle: plan-do-
check-act) 

• Binnen de organisatie is er voldoende 
draagvlak voor continue verbetering 

Voorbeeldvraag: In hoeverre verbetert de 
organisatie uit een intrinsieke wens?  
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Maturity QuickScan 
Per assetmanagementprincipe wordt bepaald wat de mate van volwassenheid is. Dit wordt 
gedaan door gedefinieerde stellingen bij werknemers op operationeel, tactisch en 
strategisch niveau te scoren op vijf volwassenheidsniveaus; de “maturity levels”. 
 
De maturity levels:  
Level 0 - Onbewust  
Level 1 - Bewust  
Level 2 - Doen het, niet compleet  
Level 3 - Compleet  
Level 4 - Buitengewoon 
 
 
 
 
 
 
 
 

2| Identificeer de oorzaak van de Maturity Quickscan resultaten 

De Maturity Quickscan levert inzicht in de 
volwassenheid van de organisatie geplot 
op zes principes. Maar waarom scoort de 
organisatie hoog of laag op een bepaald 
principe? Wat is de oorzaak van deze 
scores?  
 
De oorzaak wordt gevonden door met de 
mensen in de organisatie op strategisch, 
tactisch en operationeel niveau in 
gesprek te gaan. Het blijkt uit ervaring dat 
het van groot belang is om hier de juiste 
methode voor te kiezen. Denk hier 
bijvoorbeeld aan de root cause analysis in 
combinatie met de 5 why’s methode of 
het Ishikawa diagram (visgraatdiagram). 
Dit soort methodes helpen bij het stellen 
van de juiste vragen en het structureren 
van de antwoorden. 

Als resultaat kan bijvoorbeeld blijken dat 
het onduidelijk is naar welke type 
informatie de assetdata vertaald dient te 
worden. Of het blijkt dat er op tactisch 
niveau besluiten worden genomen 
zonder het effect op de organisatie hierin 
mee te nemen.  
 
Kortom, de opbrengst uit de gesprekken 
geeft inzicht in wat er echt speelt in een 
organisatie. Het geeft enerzijds het inzicht 
in waar er in de organisatie potentie ligt 
om de assetmanagementorganisatie 
volwassener te maken en anderzijds in 
welke onderliggende kernoorzaken 
aangepakt moeten worden. 
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3| Bepaal de gewenste oplossing in het assetmanagementsysteem 

Nadat de kernoorzaak duidelijk is kan met 
behulp van het 
assetmanagementsysteem de 
bijpassende oplossing bepaald worden. 
Het systeem helpt je namelijk begrijpen 
waar de oorzaak zich bevindt in de 
structuur van een 
assetmanagementorganisatie. 
 
Bijvoorbeeld: Uit gesprekken met 
werknemers blijkt dat er een proces 
ontbreekt dat toetst in hoeverre het 
ontwerp van een asset voldoet aan het 
assetmanagementbeleid. 
 
Dan ligt de oorzaak in het organisatie-
element ‘Life Cycle activiteiten’, omdat 
het ontwerpen van een asset een life cycle 
activiteit is. Als je dit weet, weet je ook 
waar de oplossing op afgestemd dient te 
worden. De oplossing moet namelijk 
afgestemd worden op het 
assetmanagementplan aan de ene kant, 
op de gewenste data aan de andere kant, 

en op de andere life cycle activiteiten in 
het organisatie-element zelf. 
In andere woorden, het systeem is een 
hulpmiddel om het probleem op een 
integrale manier te verhelpen. 
 
Gebruik je niet het 
assetmanagementsysteem om de 
oplossing te bepalen? Dan loop je het 
risico dat de oplossing niet past in de 
bestaande organisatie. Het sluit dan niet 
aan op andere 
assetmanagementactiviteiten en het 
verbreekt de keten van alle activiteiten 
die samen nodig zijn om de assetwaarden 
te kunnen optimaliseren. 
 
Kortom, het assetmanagementsysteem is 
noodzakelijk om de meest effectieve stap 
te kunnen zetten naar een 
professionelere 
assetmanagementorganisatie en dus naar 
meer geoptimaliseerde assetwaarden.  
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Benieuwd wat Stevin voor u kan betekenen? 
Neem contact op met: 

Robin Coester +31 6 22 15 32 33 coester@stevin.com 

 
Wilt u verder praten over deze whitepaper? 
Neem contact op met: 

Anna Klamer +31 6 19 706 938 klamer@stevin.com 

 


