
Presentatie
Defensie stuurt haar middelen naar extreme omstandigheden en ook daar moeten ze 
blijven functioneren. Deze presentatie laat zien hoe Defensie omgaat met de mate-
riële gereedheid van haar assets zodat deze te allen tijde beschikbaar zijn voor de 
taakuitvoering van de Landmacht in binnen- en buitenland.

Achtergrond
Nico Timmermans is als Hoofd Sectie Materiële Gereedheid A-Systemen CLAS ver-
antwoordelijk voor de materiële gereedheid van het Defensie Materiaal. Hij werkt al 
29 jaar voor Defensie in verschillende rollen waarbij hij de kennis en ervaring heeft 
opgedaan om Asset Management in de praktijk toe te passen.

Meer informatie
Meer informatie over Ministerie van Defensie en/of Nico Timmermans kunt u vinden 
of vragen via:
•	 www.mindef.nl
•	 nl.linkedin.com/pub/nico-timmermans

Nico Timmermans
Ministerie van Defensie

https://www.linkedin.com/pub/nico-timmermans/27/5b1/597


Presentatie
BSI is als normontwikkelaar al vanaf de oorsprong betrokken bij asset management 
als norm. In eerste instantie als PAS 55 en nu de internationale standaard ISO 55001. 
Vanuit die jarenlange ervaring zal Hanco spreken over de waarde van asset manage-
ment voor organisaties.

Achtergrond
Hanco is Service Delivery Manager bij BSI. Daarnaast voert hij audits uit tegen ISO 
55001, ISO 9001 en ISO 14001. Ten slotte geeft hij trainingen op gebied van Asset 
Management.
Zijn ervaring met asset management komt uit de praktijk bij onder andere het Water-
schap Aa en Maas.

Meer informatie
U kunt hier meer informatie vinden:
•	 hanco.delabije@bsigroup.com
•	 www.linkedin.com/pub/hanco-de-labije/24/bb3/357
•	  www.bsigroup.nl

Hanco de Labije
BSI 

mailto:hanco.delabije%40bsigroup.com?subject=Contact%20nav%20congres%20Asset%20Management%20BSI
https://www.linkedin.com/pub/hanco-de-labije/24/bb3/357
http://www.bsigroup.nl


Presentatie
Iter Fidelis begeleidt Coentunnel Company bij het opzetten en invoeren van Asset Ma-
nagement op basis van ISO 55001. Tijdens dit project hebben ze allerlei praktische 
obstakels moeten nemen. In een gezamelijke presentatie vertellen de organisaties 
waarom ze kiezen voor ISO 55001 en ook kiezen voor certificatie.

Achtergrond
Edwin Timmer is partner bij Iter Fidelis en verantwoordelijk voor business deve-
lopment en sales. Hij heeft een achtergrond in de civiele techniek en vanuit deze 
expertise heeft hij zich gericht op het advisereren van organisaties over life cycle 
performance van hun industriële assets.

Meer informatie
U kunt meer informatie vinden via:
•	 e.timmer@iterfidelis.com
•	 nl.linkedin.com/pub/edwin-timmer/0/557/925

Edwin Timmer
Interfidelis

mailto:e.timmer%40iterfidelis.com?subject=Contact%20nav%20Congres%20Asset%20Management%20BSI
https://www.linkedin.com/pub/edwin-timmer/0/557/925


Presentatie
Coentunnel Company bestaat uit zeven partners. Zeven partijen die elkaar gevonden 
hebben op het gebied van kennis, kwaliteit en betrouwbaarheid. Samen staan zij aan 
het roer van een professioneel en voortvarend team dat voldoende vermogen heeft 
om een omvangrijk project als dit in goede banen te leiden. Op financieel én tech-
nisch	gebied.	Van	ontwerp	tot	oplevering.	Nu,	maar	ook	nog	in	2037.	In	een	gezame-
lijke presentatie met Iter Fidelis vertellen de organisaties waarom ze kiezen voor ISO 
55001 en ook kiezen voor certificatie.

Achtergrond
Robert Jan Feijen is directeur van Coentunnel Company. In deze rol is hij verantwoor-
delijk voor de aansturing van de gehele organisatie. Hij is spil in de keuze voor ISO 
55001 als middel naar concreet Asset Management.

Meer informatie
U kunt hier meer informatie vinden:
•	 Robertjan.feijen@coentunnelcompany.nl	
•	 nl.linkedin.com/pub/robert-jan-feijen/7/a40/748

Robert Jan Feijen
Coentunnel Company

mailto:Robertjan.feijen%40coentunnelcompany.nl%20?subject=Contact%20nav%20congres%20Asset%20Management%20BSI
https://www.linkedin.com/pub/robert-jan-feijen/7/a40/748


Presentatie
Asset Management in de volle breedte implementeren vraagt om een gerichte maat-
werk aanpak. Vooraf een helder doel stellen en de benodigde ruimte in de organisatie 
scheppen draagt enorm bij aan de snelheid en het succes van de implementatie. 
Maar het middel “Certificeren door een onafhankelijke partij”, kan dit nog flink 
versterken. Graag licht ik toe hoe ik ervaren heb dat certificeren meer toegevoegde 
waarde dan kosten met zich meebrengt.

Achtergrond
Als “Consultant Asset Management” ben ik dagelijks betrokken bij:
•	 Bewustwording	en	draagvlak	asset	management	creëren:	Quick-scan	AM		
 o.b.v. PAS 55 of ISO55001) en vertalen naar mensgerichte aanbevelingen
•	 Trainen:	(open	inschrijving	en	maatwerk	bij	de	klant)	op	het	gebied	van	asset		
	 management	(Introductie,	Eisen	ISO	55001)
•	 Richting	geven	en	faciliteren:	Scan	vertalen	in	gedragen	“Plan	van	Aanpak		
 Implementatie” 
•	 Ondersteunen	en	adviseren	bij	de	implementatie	asset	management:	van		
	 losse	onderdelen	en	hulpmiddelen	(bijvoorbeeld	een	Lange	Termijn	Assets		
 Financiële Planning) t/m implementatie met certificering voor ISO 55001.

Meer informatie
Meer informatie over CMS en/of Marco Aberkrom kunt u vinden of vragen via:
•	 www.cmsam.nl
•	 nl.linkedin.com/pub/marco-aberkrom/8/b58/553/
•	 email:	maberkrom@cmsam.nl

Marco Aberkrom
CMS Asset  Management B.V.

http://www.cmsam.nl/
https://www.linkedin.com/pub/marco-aberkrom/8/b58/553
mailto:maberkrom%40cmsam.nl?subject=Contact%20nav%20congre%20Asset%20Management%20BSI


Presentatie
Tebodin maakt voor zowel haar klanten als intern gebruik van asset management. 
Dit komt naar voren in een model op drie niveau’s: systeem, project en onderhoud. 
Leendert deelt de werking van dit model met voorbeelden op alle niveau’s vanuit het 
oogpunt van verschillende klanten.

Achtergrond
Leendert is senior consultant asset management & maintenance bij Tebodin. In deze 
rol ondersteunt hij organisaties bij het opzetten en implementeren van asset ma-
nagement. Daarnaast ondersteunt hij de interne organisatie bij prestatie contracten, 
systems	engineering,	reliability	engineering	(life	cycle	cost	analyse)	en	maintenance	
analyse.

Meer informatie
Meer informatie over Tebodin en/of Leendert Dekker kunt u vinden of vragen via:
•	 www.tebodin.com	
•	 nl.linkedin.com/pub/leendert-dekker/20/14b/756
•	 email:	l.dekker@tebodin.com	

Leendert Dekker
Tebodin Netherlands B.V.

www.tebodin.com
https://www.linkedin.com/pub/leendert-dekker/20/14b/756
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Presentatie
   “Meten is weten en gokken is dokken”
Goed Asset Management wordt steeds belangrijker. U riskeert financiële schade en 
zelfs boetes als het niet op orde is. Tijdens mijn presentatie ga ik in op het beheren 
van Software Assets binnen de Nederlandse Spoorwegen. NS gebruikt hiervoor ook 
tooling	(FlexNet	Manager	Platform,	van	Flexera).	Maar	met	tooling	alleen	kom	je	er	
niet, het is mensenwerk en het succes zit hem mede in het toetsen van uw processen 
waarbij tooling niet mag ontbreken.

Achtergrond
Project- en Software Asset Manager werkzaam bij Numa Group
Rol binnen NS: Coördinator Implementatie Software Asset Management
Sinds september 2011 ben ik bezig om Software Asset Management in te richten in 
de organisatie d.m.v. een ‘SAM’ programma. Het centraliseren van bijbehorende werk-
zaamheden en het veranderen van de gedachtegang rondom omgang en beheersing 
van	software(licenties)	staat	iedere	dag	centraal.	ISO	standaarden	helpen	om	proces-
sen	goed	in	te	richten	en	maken	zaken	(beter)meetbaar.

Meer informatie
Informatie over NS kunt u vinden op www.ns.nl
Informatie over Numa Group kunt u vinden op www.numagroup.nl
Mijn	LinkedIn	profiel:	https://www.linkedin.com/pub/rogier-van-kuijk/31/a61/611

Rogier van Kuijk
Nederlandse Spoorwegen

http://www.ns.nl
http://www.numagroup.nl
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