CURSUS
Cursussen asset management 2014
CMS Asset Management, uw partner in kennis. Wilt u leren hoe u een kwalitatief

Voor wie?

goed onderbouwd onderhoudsconcept kunt opstellen? Bent u benieuwd of asset

Onze cursussen zijn voor mensen

management voor uw organisatie voordelen kan opleveren? Of wilt u meer weten

in onder andere de industrie, de

over ISO 55000? Volg één van de cursussen van CMS Asset Management en u bent

infrasector en bij waterschappen,

weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderhouds- en

Rijkswaterstaat, provincies en

asset management. Nieuw is de mogelijkheid om samen met een consultant van CMS

gemeenten. Zie de binnenzijde voor

datgene wat u in de cursus heeft geleerd, bij u in de organisatie uit te voeren. ‘Training

de doelgroep per cursus.

on the job’ dus, met direct resultaat.
Onze trainers
Theorie én praktijk. CMS Asset Management biedt verschillende cursussen, voor

Onze trainers zijn mensen uit de

maintenance engineers, asset managers en andere betrokkenen bij onderhouds- of

praktijk. Zij geven ook trainingen

asset management. De cursussen zijn gericht op de praktijksituatie van de cursist.

bij de Stichting Wateropleidingen,

De theorie wordt toegelicht door onze enthousiaste trainers, met een mix van

de Nederlandse Vereniging voor

voorbeelden en praktijkgerichte oefeningen. U kunt ze incompany volgen of u

Doelmatig Onderhoud – NVDO

aanmelden voor cursussen met een open inschrijving.

en bij hogescholen. Kijk voor de
cursussen die onze consultants voor

Nieuw: modules met ‘training on the job’. Sommige cursisten vragen om verbreding,

deze partijen geven, op onze website:

anderen zoeken verdieping. En weer anderen willen graag hulp bij het praktisch

www.cmsam.nl/cursussen.

uitvoeren van wat ze in de cursus hebben geleerd. Daarom hebben we onze cursussen
onderverdeeld in 3 modules. In module 1 verkent u het thema. Daarna kunt u in

CMS als kennispartner

module 2 kiezen voor verbreding of verdieping, altijd met een vertaalslag naar de

CMS is ISO 9001 gecertificeerd en

dagelijkse praktijk. In module 3 gaan we incompany in op de specifieke onderwerpen

CRKBO geregistreerd. Daarom zijn

die u helpen binnen de eigen organisatie. Wilt u weten welk opleidingstraject het

onze cursussen vrijgesteld van btw.

beste aansluit bij uw wensen? Neemt u dan contact met ons op, tel. 073 - 648 05 63.

Voor al onze cursussen ontvangt u
een certificaat van deelname.

“Door de combinatie van persoonlijke
ervaringen en beschikbare gegevens kan
ik nu conclusies trekken die ik eerst niet
óf anders zag.”
R E S U LTA N T S i n M A I N T E N A N C E

Cursussen asset management
MODULE 1:
Verkennende cursus

MODULE 2:
Verbreding of verdieping

MODULE 3:
Incompany binnen Nederland:
Training on the job

Cursus Verkenning asset management
(2 dagen)

Cursus ISO 55000 (1 dag)

Cursus ISO 55000 in de praktijk (2 dagen)

Leerdoel: Kennismaking met asset
management via de eisen van ISO 55000/
PAS 55.

Leerdoel: Inzicht in de eisen van ISO 55000
en in wat nodig is om uw organisatie op
certificeerbaar niveau te krijgen.

Leerdoel: Vertaalslag maken van de eisen
naar de eigen assets, management en
organisatie en een eerste asset management
advies voor het management.

Doelgroep: Asset owners, managers,
beleidsmakers, maintenance engineers en
bedrijfsvoerders.

Doelgroep: Managers, beleidsmakers,
KAM-medewerkers, asset management
programma managers, maintenance
engineers.

Doelgroep: Managers, beleidsmakers, KAMmedewerkers, asset management programma
managers, maintenance engineers.

Data: 11 & 12 feb - 12 & 19 mrt
13 & 22 mei - 23 & 30 sep - 6 & 13 nov

Data: 20 mei - 8 okt

Prijs: € 1.190

Prijs: € 645

Data: In overleg, maar altijd na het volgen
van module 2.
Prijs: Module 2 + 3 = € 2.545
Module 1 + 2 + 3 = € 3.550

Cursus Self assessment (2 dagen)

Cursus Self assessment in de praktijk
(2 dagen)

Leerdoel: Dag 1: Inzicht in de eisen van
ISO 55000 (zie hierboven). Dag 2: Inzicht in
hoe u kunt toetsen of uw organisatie daar
al aan voldoet en de eisen doorvertalen
naar een interviewaanpak. Met een self
assessment-tool.

Leerdoel: Onder begeleiding van een
CMS-consultant neemt de cursusdeelnemer
enkele interviews in de eigen organisatie
af, werkt een verslag uit en vertaalt de
antwoorden naar de asset managementscore
in het CMS 5 fasen maturity model. Per
interview ligt het initiatief en de uitvoering
steeds meer bij de cursusdeelnemer.

Doelgroep: Management, beleidsmakers,
KAM-medewerkers, asset management
programma managers, asset management
projectleiders.

Doelgroep: Management, beleidsmakers,
KAM-medewerkers, asset management
programma managers, asset management
projectleiders.

Data: 20 mei & 4 jun - 8 okt & 17 nov
Prijs: € 1.290

Data: In overleg, maar altijd na het volgen
van module 2.
Prijs: Module 2 + 3 = € 3.190
Module 1 + 2 + 3 = € 4.150

Cursus Business case (1 dag)

Cursus Business case in de praktijk
(2 dagen)

Leerdoel: Inzicht in de meerwaarde van
asset management voor de business; de
voordelen, denkwijze en inrichting in detail
bekeken en geïnterpreteerd.

Leerdoel: Samen met een CMS-consultant
(de kaders voor) een business case voor uw
organisatie opstellen.

Doelgroep: Management, beleidsmakers,
asset management programma managers,
asset management projectleiders.
Data: 25 mrt - 20 nov

Doelgroep: Management, beleidsmakers,
asset management programma managers,
asset management projectleiders.
Data: In overleg, maar altijd na het volgen
van module 2.

Prijs: € 645

Prijs: Module 2 + 3 = € 2.545
Module 1 + 2 + 3 = € 3.550

Cursus Cultuur en asset management
(1 dag)

Cursus Cultuur in de asset management
praktijk (2 dagen)

Leerdoel: Begrijpen wat organisatiecultuur
is en hoe het werkt. Begrijpen hoe cultuur
de invoering en uitvoering van asset
management activiteiten beïnvloedt.
Het kunnen herkennen en beschrijven van
cultuurgerelateerde issues in het dagelijks
werk. Vanuit een cultuurgap richting geven
aan een verbeterprogramma.

Leerdoel: Diverse workshops met eigen
personeel (strategisch, tactisch en
operationeel, gefaciliteerd door 2 CMSconsultants) om dominante cultuur issues
gezamenlijk te herkennen en te bespreken
om te komen tot een aanzet tot een
verbeterprogramma om die cultuur om te
buigen ten gunste van asset management.

Doelgroep: Management, HRM, beleidsmedewerkers en asset management
programma managers (HBO+).
Data: 17 jun - 27 nov
Prijs: € 645

Doelgroep: Management, HRM, beleidsmedewerkers en asset management
programma managers (HBO+).
Data: In overleg, maar altijd na het volgen
van module 2.
Prijs: Module 2 + 3 = € 4.445
Module 1 + 2 + 3 = € 5.350

www.cmsassetmanagement .nl

Cursussen reliability engineering
MODULE 1:
Verkennende cursus

MODULE 2:
Verbreding of verdieping

MODULE 3:
Incompany binnen Nederland:
Training on the job

Cursus Verkenning onderhoudsconcepten
RCM-II (2 dagen)

Cursus Reliability RCM-II (2 dagen)

Cursus Reliability RCM-II in de praktijk
(2 dagen)

Leerdoel: Inzicht in methodes voor
onderhoudsconcepten op basis van RCM-II.

Leerdoel: Verdieping in onderhoudsconcepten op basis van RCM-II, hoe ga ik
ermee aan de gang, hoe kan ik rekenen met
betrouwbaarheid en beschikbaarheid.

Leerdoel: Samen met een CMS-consultant
de assets van uw organisatie voorzien
van een onderhoudsconcept en onderhoudsregels.

Doelgroep: Beleidsmakers, onderhoudsmanagers, maintenance engineers, reliability
engineers, hoofden TD.

Doelgroep: Onderhoudsmanagers,
maintenance engineers, reliability engineers.

Doelgroep: Onderhoudsmanagers,
maintenance engineers, reliability engineers.

Data: 13 & 20 mrt - 18 & 25 sep

Data: 3 & 10 apr - 9 & 30 okt

Prijs: € 1.190

Prijs: € 1.190

Data: In overleg, maar altijd na het volgen
van module 2 verdieping.
Prijs: Module 1 + 2 = € 2.250
Module 2 + 3 = € 3.090
Module 1 + 2 + 3 = prijs € 3.900

Cursus Implementatie RCM-II (2 dagen)

Cursus Implementatie RCM-II in de
praktijk (2 dagen)

Leerdoel: Verbreding rondom onderhoudsconcepten RCM-II, wat moet je doen om
RCM-II in te voeren, welke aspecten komen
kijken bij de rol van facilitator.

Leerdoel: Samen met een CMS-consultant
kijken naar de randvoorwaarden en
mogelijkheden binnen uw organisatie.
Bottlenecks in kaart brengen en eventueel
advies hoe die aan te pakken.
Doelgroep: Beleidsmakers, onderhoudsmanagers, maintenance engineers.

Doelgroep: Beleidsmakers, onderhoudsmanagers, maintenance engineers.

Data: In overleg, maar altijd na het volgen
van module 2 verbreding.
Prijs: Module 2 + 3 = € 3.090
Module 1 + 2 = € 2.250
Module 1 + 2 + 3 = € 3.900

Data: 24 apr & 15 mei - 13 & 20 nov
Prijs: € 1.190
Cursus Power Suite (1 middag).
Met 1 maand licentie op proef.

Cursus Power Suite (1 dag).
Met 2 maanden licentie (pilot-box).

Leerdoel: Eerste kennismaking met software
Power Suite, een tool voor ondersteuning
van beheer- en onderhoudsprocessen.

Leerdoel: CMS-consultant past Power
Suite toe en toont diverse voorbeelden van
optimaliseren en doorrekenen.

Doelgroep: Maintenance engineers met
interesse in software voor optimalisatie van
onderhoudsconcepten.

Doelgroep: Onderhoudsmanagers,
maintenance engineers.

Data: 25 mrt - 18 jun - 8 okt

Data: 26 jun - 2 dec

Prijs: € 285

Prijs: € 1.490

of

Cursus Power Suite in de praktijk
(3 dagen). Met 4 maanden licentie
(plant-box).
Leerdoel: Samen met een CMS-consultant
Power Suite toepassen, met een dump
van enkele assets uit uw OBS en deze
optimaliseren.
Doelgroep: Onderhoudsmanagers,
maintenance engineers.
Data: In overleg.
Prijs: € 3.585
Module 1 + 2 = € 1.685
Module 1 + 3 = € 3.675

Cursus Risicodenken (1 dag).
Met boek Risicodenken.
Leerdoel: Inzicht in de principes en
invoering van Risicodenken en leren omgaan
met risicomatrices en risicogetallen in de
praktijk.

Kies uw module(s) en schrijf u in!

Doelgroep: Bedrijfsvoerders, klaarmeesters,
onderhoudscoördinatoren, groepsleiders,
onderhoudsmedewerkers, maintenance
engineers.

beste past bij uw wensen? Neemt u dan contact op met Janou de Bekker,

Data: 14 apr - 1 okt

vindt u meer informatie over onze cursussen.

Wilt u zich aanmelden voor één of meer modules? Wilt u eerst van gedachten
wisselen over de verschillende cursussen? Of wilt u weten welke module het
bel 073 - 648 05 63 of e-mail aan: jdbekker@cmsam.nl. Ook voor incompany
cursussen en maatwerk kunt u bij haar terecht. Op www.cmsam.nl/cursussen

Prijs: € 670

“Dankzij de cursus konden wij een weloverwogen keuze
maken voor asset management.”
R E S U LTA N T S i n M A I N T E N A N C E

CMS Asset Management
De Grote Beer 47
5215 MR ‘s-Hertogenbosch
T 073 - 648 05 63
E info@cmsam.nl

Informatie of aanmelden?

Populaire trainingen. Al jarenlang zijn onze cursussen rondom asset management en

Wilt u informatie of wilt u zich direct

onderhoudsconcepten favoriet. De nieuwe indeling in modules komt voort uit de vraag

inschrijven?

naar meer maatwerk: cursussen die nog meer aansluiten op de dagelijkse praktijk.

Kijk op www.cmsam.nl/cursussen

Voor de een is dat verdieping, voor de ander verbreding. U kunt nu zelf uw keuze

of neem contact op met Janou de

maken in module 2. En wilt u hulp bij het toepassen van de opgedane kennis?

Bekker, E jdbekker@cmsam.nl of

Dan kiest u module 3 erbij. Dan komt een ervaren consultant van CMS u helpen met

T 073 - 648 05 63. Ook verzorgen

het toepassen van het geleerde in uw organisatie. We hopen dat u daar veel profijt van

wij cursussen incompany. Wij maken

zult hebben.

daarvoor graag een offerte op maat.
Cursus Verkenning asset management & ISO 55000
CMS Asset Management

In twee dagen verkennen we het onderwerp asset management aan de hand van

CMS Asset Management zorgt voor

ISO 55000. Veel organisaties werken al jarenlang aan onderhoudsmanagement.

optimalisatie van beheer- en onderhoudsprocessen. We ontwikkelen
hiervoor een gedegen strategie.

Asset management gaat een stap verder. Het heeft als doel de maximale prestatie
uit de assets, de bedrijfsmiddelen, te halen. En dat binnen acceptabele risico’s en
tegen aanvaardbare kosten, over de gehele levensduur bekeken.
Voor module 2 kunt u kiezen uit 4 onderdelen: ISO 55000, een self assessment

En we maken een praktische

houden, een asset management cultuur scan of een business case.

vertaalslag naar werkzaamheden

Module 3 helpt om de kennis uit module 2 toe te passen in de eigen organisatie,

op de werkvloer. Onze cursussen

begeleid door een consultant van CMS.

ondersteunen u hierbij.
Cursus Onderhoudsconcepten op basis van RCM-II
De cursus Onderhoudsconcepten op basis van RCM-II maakt u vertrouwd met de
methodiek RCM-II. U leert deze toe te passen in uw bedrijfscontext. In 2 dagen
maakt u kennis met de 7 stappen binnen RCM-II en leert u het opstellen van
onderhoudsconcepten volgens deze methodiek. U kunt kiezen uit 2 modules 2.
Module Reliability RCM-II richt zich op de R (reliability) van RCM-II. In deze
verdieping wordt gedurende 2 dagen de kwalitatieve analyse aangevuld met
kwantitatieve analysemethodieken, die ondersteunend zijn aan het opstellen van
(kosten-) effectieve onderhoudsregels. Module Implementatie RCM-II richt zich
op de organisatie en implementatie van RCM-II binnen uw eigen organisatie
(-onderdeel) en op de rol van de RCM-II-facilitator.
Module 3 gaat in uw organisatie verder met de gekozen module 2.
Hierbij komt de trainer/consultant gedurende 2 dagen naar uw locatie in
Nederland en gaat u samen aan de slag.

www.cmsassetmanagement .nl

