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Succesvol seminar
CMS Asset Management 20 jaar
CMS Asset Management bestaat 20 jaar en dat hebben we
gevierd! Dinsdagmiddag 28 maart stond in het teken van asset
management en inspiratie. Samen met onze klanten gingen
we terug in de tijd met een boottochtje over één van de
meest boeiende assets van Den Bosch: het voormalige riool
de Binnendieze. In een prachtige industriële omgeving van de
voormalige Verkadefabriek schoven zo’n 60 klanten aan voor
een seminar over asset management vroeger, nu en
in de toekomst .
20 jaar asset management. CMS-directeur Luc de Laat keek terug naar de transities
in asset management in de afgelopen 20 jaar. “Als je mij 20 jaar geleden had gezegd
dat wij FMECA (risicoanalyse) zouden toepassen op wegen, zou ik je voor gek hebben
verklaard. Nu passen we het zelfs toe in de natuur, op beverburchten! We kijken
niet alleen meer naar technische risico’s, maar ook naar risico’s door menselijk of
organisatorisch falen. En we onderscheiden risico’s voor kosten, proces, veiligheid,
milieu én imago van een organisatie. We hebben meer mogelijkheden om data te
verzamelen en de analyseren zodat we de kwalitatieve risico’s kwantitatief krijgen.
Vroeger werkten we vooral technisch-inhoudelijk. Nu zorgen we ervoor dat onze
klanten zelf asset management kunnen toepassen en waarde kunnen creëren met hun
assets. Zo kunnen zij de keuzes rondom hun assets verantwoorden aan bijvoorbeeld
toezichthouders en burgers.”

Asset management vroeger,
nu en in de toekomst

R E S U LTA N T S i n A S S E T VA L U E

“Er ligt een solide basis,
maar we moeten wendbaar voor
de toekomst zijn.”
Provincie Overijssel

“Goedkoper, later of spreiden
in tijd?”
Lindy Molenkamp van de provincie Overijssel vertelde waarom
de provincie aan de slag ging met asset management .
“Een ouder wordend areaal, nieuwe autonome functionele eisen voor de infra van de
toekomst en naar verwachting meer kosten en beperkt budget.
Dat vraagt voor politiek en bestuur om helderheid in de afweging van bestedingen.
Allereerst wilden we ons areaal goed op orde hebben, want een ingestorte brug zoals
in Italië wil niemand. We moeten er alles aan hebben gedaan om dat te voorkomen.
Daarom ook lieten we ons assetmanagementsysteem toetsen op basis van ISO 55000.
Ook wilden we inzicht in beheer en onderhoud van onze kunstwerken (zoals bruggen),
zodat we onderbouwde keuzes konden maken over wat goedkoper, later of gespreid
in tijd kan. Een andere reden was kennisborging. Een groot deel van de kennis over
onze assets zit in het hoofd van medewerkers die binnenkort met pensioen gaan.
Dankzij asset management hebben we de kennis kunnen vastleggen en borgen.”

Wat kan de provincie doen om de assets op orde te houden?
“Denk aan areaalbeleid, levensduurverlengende maatregelen, soberder richtlijnen
(waarom de hoogste eisen van een Bouwbesluit?), standaardisatie (‘Legolisering’),
gebiedsontwikkeling en kennis delen. Dan houden we assets waarbij de prestaties,
risico’s en kosten in balans zijn. De toekomst vraagt om procedures voor nieuwe
technologieën, zoals drones en bruggen uit de 3D-printer. Ook moeten we nadenken
over de gevolgen van de klimaatverandering, duurzaamheid en circulariteit van
infrastructuur. Dat zijn de vraagstukken van nu.”

De aanwezigen discussieerden over in controle zijn, risico’s nemen en wendbaarheid.
“Er ligt een solide basis, nu nog wendbaar voor de toekomst zijn.”

Waterschap De Dommel

“De weg zelf is de
bestemming”
Waterschap De Dommel
Toekomstverkenner

staat voor de opgave om

“Geen enkele bij bouwt in z’n
eentje een honingraat”

droge voeten te houden en

Futuroloog Freija van Duijne inspireerde de aanwezigen met haar blik op

te zorgen voor voldoende,
mooi, schoon en natuurlijk
water.

de toekomst. Van big data naar smart systems en van spraakherkenning tot

Toine van Dartel van Waterschap

block chain, nieuwe assets komen er aan.

De Dommel: “Asset management,

“Al snel zullen er 150 miljard sensoren zijn die gegevens opleveren. Denk nu al aan de
wifi van (telefoons in) auto’s; als er een aantal stilstaan weet je dat er file is.
Maar nieuwe assets geven ook nieuwe risico’s die je moet managen. Spraakherkenning
en Internet of Things maken dat er poppen zijn die verstaan wat kinderen tegen ze
zeggen, maar waardoor ook vreemden met jouw kind kunnen praten.”

Hoe ziet Freija asset management over
20 jaar? “Ik verwacht voor de toekomst
nieuwe mogelijkheden voor bouwen en
werken. We moeten nu al inspelen op
klimaatveranderingen, een groeiende
bevolking en mensen die meer ruimte
innemen. Overal op de werkvloer zullen
(digitale) robots zijn. Voor mensen is
het vooral belangrijk om creativiteit, vakmanschap en inlevingsvermogen in te zetten.
Zo kunnen we robotisering en digitalisering benutten en blijven bouwen aan een
duurzame en economisch vitale toekomst. Daarvoor moeten we de handen ineen
slaan, samenwerken met alle partners in de keten. Vergelijk het maar met bijen.
Geen enkele bij heeft ooit een honingraat in zijn eentje gebouwd.”

De aanwezigen proostten daarna op 20 jaar CMS. Onder het genot van het dinerbuffet
werd nog lang nagepraat over asset management en de toekomst.

of hoe we het dan ook noemen,
helpt daarbij. Maar gebruik het
vooral als handreiking en niet als
certificeringsmiddel. Bij ons was
asset management geen project
of programma. We gingen er vanaf
de werkvloer mee aan de slag,
organisch, van binnen naar buiten.
We zorgen dat we leren van fouten,
we leggen alles in processen
vast en we doen er alles aan om
maatschappelijke meerwaarde
te halen. De afweging voor de
juiste keuze is vaak lastig.” Er werd
gediscussieerd over typen mensen,
kleuren in aanpak, certificering en
methodieken.
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AGENDA
2017
19/26 sep

Jubileum CMS Asset Management 20 jaar
Verkenning asset management en ISO 55000 (alle branches)

21 sep

Inzicht in ISO 55000

27 sep

Toetsingsvaardigheden ISO 55000

5 okt
13/20 nov
16 nov
31 okt/7 nov
Op aanvraag

Asset management en cultuur
Verkenning asset management en ISO 55000 (waterbranche)
Life Cycle Costing
Introductie FMECA / RCMII
Introductie reliability engineering
Implementatie RCM
Bewustwording asset management

CMS organiseert of levert een bijdrage aan bovengenoemde agenda-items.
Kijk op www.cmsam.nl/cursussen of e-mail naar info@cmsam.nl

Kunt u er chocola van maken?
Wij delen graag in ons succes.
Daarom geven we een doos vol heerlijke
en duurzame Tiny Tony’s weg aan de
eerste 40 relaties die ons een email
sturen. Wilt u kans maken op een van de
40 dozen met chocolaatjes van Tony’s
Chocolonely? Stuur dan een email aan:
info@cmsam.nl, onder vermelding van
‘doos vol duurzaam succes’.

