Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door:

“Hele goede methode om te weten waar we staan en nog moeten doen”

HHNK voerde quickscan Asset
Management PAS 55 uit
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
(HHNK) wil gaan behoren tot de beste waterschappen
van het land. Naast tal van andere verbeteracties, wil het
HHNK Asset Management implementeren in de organisatie.
“Hoever wij daarin zijn, hebben wij met de quickscan
Asset Management PAS 55 van CMS getoetst . En dat is een
hele goede methode om weten waar wij staan en wat wij
moeten doen om Asset Management-proof te worden”,
zegt directieadviseur Jan-Willem Welbergen.

Waarom Asset
Management?
Meer en meer zingt de term Asset
Management rond in onderhoudsland. Is het een modeverschijnsel of
is het verstandig om in de trend mee
te gaan? Die afweging kan een bedrijf
alleen maken als er afdoende informatie is. In het artikel ‘Waarom Asset
Management’ wordt antwoord gegeven op de 4 meest gestelde vragen:

• Wat is het verschil tussen
onderhoudsmanagement en
Asset Management?
• Waarom voeren bedrijven
Asset Management in?
• Waait Asset Management weer over?
• Hoe ver staan wij in Asset
Management?

Het artikel is eerder verschenen in het
vakblad TIM. Kijk op de website
www.cmsam.nl/actueel2011.html
of scan de QR-code met je mobiele
telefoon voor het hele verhaal.

(Vervolg op pagina 2)
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Aanbesteding RWS
winnen met CMS
“Alles zelf doen is optellen,
samenwerken is vermenigvuldigen”

– E.Th. Fentener van Vlissingen

Rijkswaterstaat heeft een aanbesteding
uitgevaardigd voor het opstellen van
prestatie gestuurde Instandhoudingsplannen (IHP) voor de sluiscomplexen
in het IJsselmeergebied. Oranjewoud
heeft aan CMS gevraagd om samen in
te schrijven voor deze opdracht, zodat
ieder zijn eigen expertise en ervaring
kan inzetten voor het goed uitvoeren
van deze opdracht. De opdacht is
inmiddels gegund aan Oranjewoud en
CMS.
Oranjewoud levert:
Het projectmanagement, bekendheid
met de complexen en de inbreng
van civiele kennis.
CMS levert:
15 Jaar ervaring met risicogestuurd
beheer en onderhoud; expertise
t.a.v. RCM & FMECA, en ILS
(Integrated Logistic Support).

De directie en tien ondersteunende en uitvoerende afdelingen namen deel aan de scan.
“De scan richtte zich enerzijds op de mens in onze organisatie, zijn perceptie bij Asset
Management en het inzicht en vermogen om door verandermanagement onze doelen
te bereiken. Anderzijds verkenden wij het functioneren van verschillende afdelingen
in relatie tot Asset Management en de onderlinge samenhang tussen die afdelingen
die daarbij essentieel is. Het sterke van de scan is dat zo de hele keten aaneen wordt
geschakeld. Van Beleid en Onderzoek, Planvorming en Voorbereiding tot en met
Onderhoud, Beheer Watersystemen en Wegen, Peilbeheer en Beheer Waterketen. Het
was een bijzonder constructief proces om te doorlopen op weg naar een organisatie,
waarin Asset Management in hoge mate bijdragen levert aan de verbeteringen van onze
prestatie en het beheersen van de risico’s en kosten van de assets tijdens hun gehele
levensduur.”

Voor het HHNK zijn de conclusies en aanbeveling uit de scan helder en werkbaar. “In
potentie zijn wij Asset Management ‘fit’. De ene afdeling echter al meer dan de andere.
Wij hebben dus nog werk te verzetten om met alle afdelingen door te groeien en het
ambitieniveau te bereiken dat wij als HHNK voor ogen hebben.”

“Vergaren van nieuwe kennis en inzichten is erg belangrijk”
Deelnemer cursus Praktijkgericht Risicomanagement voor Beheer en Onderhoud van Assets:
Annemarie Burgemeester management engineer, Port of Rotterdam

“Erg boeiend en interessant , maar twee dagen best hard werken”, zo oordeelt Annemarie
Burgemeester over de training ‘Praktijkgericht Risicomanagement voor Beheer en Onderhoud van
Assets’, die ze volgde. Ze werkt bij de Port of Rotterdam als management engineer. “Ik ondersteun
aan de hand van een maintenance model mijn collega’s in het onderhoudsmanagement en werk er
voordurend aan om onderhoudsprocessen te optimaliseren.”
Voor haar was dat de reden om aan de
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onderhoud toe te passen gedurende
de hele levenscyclus van een asset.
Onderwerpen die aan bod komen,
zijn onder meer:
• de kaders van risicomanagement
• het gebruik van risicomatrices
• het toepassen van kosteneffectiviteit
• het werken met scenario’s en tools
• het realiseren van organisatiebreed
risicobewust denken.
De volgende training is op 15 en 16
september.
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Na mijn studie Werktuigbouwkunde aan de HTS in
Rotterdam ben ik Maintenance Management gaan
studeren aan de Technische Universiteit in Delft

AGENDA
1 juli

MTB Clinic voor gevorderden.

onder prof. ir. Klaas Smit. Na mijn Masterstudie
ben ik aan de slag gegaan als Concepts engineer
bij Huisman-Itrec in Rotterdam. Een functie waarbij
de klantwensen omgezet moesten worden naar

september

Cursus NEN2767-4.
In samenwerking met NVDO.

een technisch haalbaar concept. Hierbij ging
het om de eerste mechanische berekeningen
en tekeningen. Ik was o.a. verantwoordelijk voor
ontwerpen op het gebied van Drilling (Boortorens,

15 september

Mini seminar Power Suite, ‘s-Hertogenbosch.

A&R Winches, Skid Systems enz). Omdat het vak
onderhoudsmanagement toch bleef kriebelen, ben
ik na twee jaar overgestapt naar CMS.

15/16 september

Praktijkgericht risicomanagement voor beheer en onderhoud

Mijn werkzaamheden bij CMS bestaan o.a.

van assets. Niveau supervisor, management.

het beoordelen van onderhoudsconcepten op

In samenwerking met NVDO.

basis van risico’s en het optimaliseren van de
onderhoudsconcepten. Naast deze praktische
werkzaamheden ben ik ook betrokken bij de

11/12 oktober

Cursus Verkenning Asset Management & PAS 55.

ontwikkeling van verschillende nieuwe producten
en strategieën. Hierbij kan gedacht worden aan het
opstellen van praktische handvaten voor invoeren
van risk-based spare parts management (CSC),

15 november

Mini seminar Power Suite, Almere.

het opzetten van betrouwbaarheidsberekeningen
(Weibull/WeiBayes) en het uitvoeren van Life
Cycle Costing-berekeningen.

Wat werken bij een organisatie als CMS vooral
leuk maakt is het meenemen van klanten in een
bepaalde gedachtegang. Je merkt vaak dat klanten
wel een einddoel voor ogen hebben maar niet de
stappen die gemaakt moeten worden om daar te
komen. Zodra je het voor elkaar krijgt om mensen
een pas op de plaats te laten maken ontstaat er
een zeer prettige wisselwerking qua kennis en
ervaring die een eens onbereikbaar einddoel
ineens heel dichtbij brengt!

Michel Mariën
Maintenance engineer

CMS organiseert of levert een bijdrage aan bovengenoemde agenda items, wilt u
meer weten, mail; info@cmsam.nl. Kijk voor meer info over de mini seminars op
onze Power Suite website www.assetmanagementpowersuite.nl.

