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Inleiding

Waarom helpt certificeren bij de 

Implementatie AM / ISO 55001

Hoe richt je een AM programma 

daarmee in

Inhoud



Inleiding: Implementatie AM / ISO 55001

Asset Management 

implementeren 

betekent (vaak) een 

structuurverandering



Asset Management 

implementeren is 

afstemmen en 

herijken wat alle 

medewerkers doen!

Inleiding: Implementatie AM / ISO 55001



Hoe weet de wereld 

dat een medewerker, 

project of bedrijf 

goed / geslaagd is?

Inleiding: Implementatie AM / ISO 55001



1. Eindpunt is helder (de lat)

2. Geen discussies nut / 
weglaten enkele eisen

3. Planning baseren op 
deelstappen en bereikte 
outcome -> programma

4. De stok achter de deur

5. Tussen evaluatie -> GAP 
analyse = Kan de organisatie 
het tempo wel volgen?

6. NA GAP nieuwe stimulans tot 
afronden! Met extra visie op 
de ingevoerde producten.
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Waarom helpt certificeren de implementatie

QUICK
SCAN



Quick-scan:

Interviews en documenten 
leiden tot een ‘score’ (1-5)

Eerst een totaalbeeld van 
de situatie nu (IST)

Dan een dialoog over de 
ambitie (SOLL) 

Uitwerking:

Programma en een PvA 
voor een relatief kort 
durend deelproject.

HOE: Implementatie voorbereiding



Groeien in Asset Management

Zorgen en 
mogelijkheden in 
kaart brengen en 
actueel houden

Communicatie 
over wensen en 
verbeteringen

Mensen betrekken 
en Cultuur

Werkpakket 1

Scope,

Nut en

Noodzaak

Invoeren t/m 
draagvlak

Incl. eventuele 
beleid, strategie 
en doelstellingen 
van werkpakket

Werkpakket 2

Stakeholders

Voor wie doen we 
het?

Wat verwachten 
zij, welke 
belangen hebben 
zij?

Beleid en Rollen

Beleid uitwerken / 
Completeren

Rollen benoemen 
en beleggen

HOE: Scenario programma

Werkpakket 3 ..

Asset management 
stapsgewijs invoeren 



HOE: Scenario Programma

Asset Management 

implementeren naast 

drukke operationele 

taken kan prima als 

programma!



Programma benadering toegelicht



Advies CMS: De lerende organisatie met diploma

Geen watervalproject AM!

Evolutie

Leren door te doen

Verbinden medewerkers, 

afdelingen en processen

Certificaat als beloning en 

dan examenfeest.

Hoe: Conclusies



Dank voor uw  aandacht


