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Iter Fidelis

Iter Fidelis is onderdeel van de OXAND groep en zal vanaf 1 januari OXAND NL gaan heten. 

Onafhankelijk internationaal consultancy bureau gespecialiseerd in Asset, Ageing & Risicomanagement.

Onze 150 consultants begeleiden onze klanten bij het nemen van betere beslissingen die tot betere prestaties leiden.

Activiteiten voor de Coentunnel in de afgelopen 6 jaar (CCN en CCY):
• Herinrichting Systems Engineering (CCN)
• Maintenance Management, onderhoudsbegroting en -planning (CCN)
• Ontwikkeling Prestatie Meetsysteem (CCN en CCY)
• Ontwikkeling en Implementatie PAS 55 (CCY)



Aanleiding

Ontwerp & Realisatie Coentunnel 
systeem

Onderhoud gedurende realisatie

2008-2014



Aanleiding

Exploitatie Coentunnelsysteem (1e en 2e) 
gedurende 25 jaar

2014-2039



- Management Systeem inrichting CCN sterk gericht op 
ontwerp & bouw

- Hoog boeteregime bij falen infrastructuur & proces 
(Beschikbaarheidskorting & Boetepunten)

- Kleine bezetting CCY team gedurende 25 jaar
- Complexe assets (oa. TTI & Asfalt)
- Reputatie, alles dat gebeurt ligt onder een vergrootglas

15 minuten rijstrookafsluiting in de 1e Coentunnel richting 
Amsterdam om half acht op dinsdagmorgen kost CCY 20-40K

aan beschikbaarheidsvergoeding

Aanleiding



Businessplan CCY 2013

Missie & Ambitie

Ambities – inrichting van de PAS 55 als organisatie 
raamwerk voor CCY!

Ambitie



PAS55
Asset management standaard

Eisen t.b.v. inrichting asset 
management systeem

PAS55



Nieuwe ISO55000 (feb 2014) norm komt voort 
uit de PAS55 norm 

PAS55



Inrichting 
Management 

Systeem 
Exploitatie

fase
PAS55

Ambitie

Waarborgen 
Contractverplichtingen

Rijkswaterstaat

RWS eisen

ISO 15288

Gebruiksvriendelijkheid & 
Efficiency

Bestaande Management 
Systeem CCN

MS CCY



Management Systeem in documentvorm

  

      
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 
 

15x 
Werkplan

4x
Deelplan

1x Basis 
Management 

plan

Van 54 plannen (CCN) naar 20 in de nieuwe managementsysteeminrichting

Proces- en procedure
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Hoofdproces
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Basis managementplan 
Exploitatiefase

Deelplannen Deelplannen

Werkplannen Werkplannen Werkplannen

MS CCY
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Kwaliteit- & 
Verbetermanagement 

Kwaliteit
M anagement

proces

QHSE
Manager

Veili gheid, 
g ezondhei d & 
mi lieu proces

Werk en we volgens 
de proce ssen zoals 
we de ze  met e lk aar 

hebben 
afge sproke n? 

Werk en we we l 
ve ili g?

Asset Management Systeem CCY 

Managementprocessen op 
meerdere Niveau’s

S tak eholder M anagement
Proces

Confi gurati e Manag ement Proces

Klantcontract M anagement 
proces

Informatie
M anagement

proces

Risi comanag ement
Proces

S ubcontract
M anagement

Proces

Bedri jfsmi ddelen 
proces

Verkeers-
M aatreg elen 

proces

Contract me t 
Rijk swate rstaat is 

omvangri jk en die nt goed 
gem anage d te worden

Wat i s de i nv loed v an e en 
wijzi gi ng (van ons of RWS) 
op onze  werk methode n en 

op de  infrastructuur buiten?

De  omgev ing is bel angrijk  
voor CCY . Onde rhoude n we 

het c ontact met de  
bel angrijke  stake hol de rs?

Wel ke ICT syste men draaie n 
e r bi nne n CCY, is he t 

voldoende?

Zodra we e en risi co 
opm erke n dan ne men we  

deze  op in het risi codossie r. 
De  risic om anager zie t toe 

op he t behe er v an het 
registe r

Voere n onze  
onde raanneme rs de 

werk zaamhe de n uit zoal s 
we di t met ze  (contract)  

hebben afge sprok en? 

He bbe n we de  juiste  
me nsen e n middele n om 

onz e process en goed uit te 
kunnen v oe ren?

Voor de  VKM moeten we  de 
vooraf  v astge ste lde 

proc edure s ne tj es v olge n

1) Business management 
Bedrijf CCY (Strategisch)

2) Management van de 
fysieke assets (Tactisch & 
Operationeel)

3) Managementprocessen 
op meerdere niveaus 

4) Kwaliteit & 
Verbetermanagement

4 Hoofdonderdelen

MS CCY

Controle  inspecties, 
meting en & schouw

Beheersing
Instandhouding  

Analy se & 
onderzoek

S toring en, S chade 
en Inci denten)

Groot Onderhoud & 
Modificaties

Projectleider

Technisch
Beheerder

Voorbereiden & 
Ui tvoeren Reg ul ier 

O nderhoud

Instandhouding plannen
M eerjarenpl anning

Tactisch management
Technisch 
Manager

Technisch 
Beheerder

Technisch
Beheerder

Operationeel management

O ntwerp

Werk voorberei di ng 
& Ui tvoering

O pl ev ering

Technisch 
Beheerder

Management van 
de (Civiele) 

Infrastructuur

Wat m oe ten we  doe n aan 
de i nfra rek ening houdend 
me t de (prestatie)  e isen , de 

bouw e n de  risi co’s?

Hoe  ga ik k omend jaar mijn 
onde rhoud inrichten 

(beze tting /GO H/middel en 
e tc)  e n l oopt het zoals i k 

van te voren heb 
uitge dacht ?

Hoe  zie t de  planni ng v oor 
kome n jaar er in de tail  uit, 

wel ke  VKM zi jn benodi gd e n 
wel ke  afste mmingen doe i k 

om te zorge n dat alle s 
volge ns pl an uitgev oe rd 

wordt

Op basis van de  
instandhoudingpl annen 

stel len we  de i nte rval voor 
de grote v ervanginge n (oa. 

Asfalt)  vast. De ze 
ve rvangi nge n zijn 
opge nome n in de 

me erjare nplanni ng e n 
worde n al s proje ct 

uitge voe rd

Oplosse n en afhandele n 
(registre re n)  van de Stori ng, 

Sc hade en inci de nte n

PMS

PMS

Registre re n van alle  
inspec ti es/me tinge n maar 

ook  bewake n van het 
kwalite itsnive au v an de  

infrastructuur

Eens in de  zove el ti jd ee n 
ove rz icht make n van de  

SS I’s . Zi tte n hier trends in , 
zo ja , hebben we  ee n 
opl os sing hie rvoor?

M anagement 
Beoordeling  & 

beheersing

Strategisch management

Fi nanci eel 
M anagement

Proces

Business plan CCY

KPI

KPI KPI

KPI KPI

KPI

KPI

KPI

Algemeen 
directeur

Management van 

het bedrijf CCY

Wat z ijn de doe len die  ik  als 
CCY wil  behalen e n hoe  ga 

deze  doele n bere ike n/
bewake n?

Wat i s de s tand van zake n 
m.b.t. de i nfrastructuur 

f inanci ën, 
kwalite itsmanage ment, 

risic o’ s, contractzake n etc. 
M oe ten we ac ti e 

onde rne me n?

Voldoe n we aan de 
ve rpl ichting voor de  

bank en/aande elhoude rs 
zij n de  inkomste n en 
uitgav en in balans



1. Managementsysteem opbouw  

Ontwerp nieuwe 
Management systeem

Feb 
2013

Nov 
2013

Implementatie 
Nieuw MS

Maart 
2014

Toetsing voor 
certificatie 
Lloyd’s

Fase 1 
beoordeling door 
Lloyd’s
Documentatie

Fase 2 
Beoordeling door 
Lloyd’s
Werking Systeem

Werken conform 
Nieuw MS

Juni 
2014

Dec
2013

April
2014

Implementatie & certificering



Leerpunten Asset Management implementatie
- Betrek de organisatie bij de ontwikkeling van het 

management systeem, zij moeten er straks mee werken
- Besteed voldoende tijd aan opleiding/training
- (Top) Management support is essentieel, vandaar ook 

dat ISO55001 hier expliciet op ingaat
- Hou het pragmatisch
- Doe het niet voor het papiertje aan de muur

Implementatie & certificering



- Risicomanagement op orde
- Controle op bedrijfsvoering met besturingsmodel (KPI’s)
- Vertrouwen van de Shareholders & Rijkswaterstaat
- Klein team dat in staat is invulling te geven aan het contract
- Kostenbesparingen door efficiëntie
- Beter platform voor verbeteringen (proces & techniek)

Hoe nu verder?

- Doorgaan met de koers die is ingezet, goed managen 
van de risico’s en op zoek gaan naar kansen!

Resultaat



Vragen?
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