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Aandacht voor cultuur geeft asset management meer kans

De zachte kant van asset
management
“Aandacht voor cultuur geeft asset management meer kans
van slagen.” Dat stelt Robert van Grunsven, consultant bij CMS.
Hij onderzocht voor zijn studie Asset Management Control hoe
een asset managementcultuur eruitziet en hoe gemeten kan
worden in welke mate een cultuur hieraan voldoet .

CMS wint
implementatie OBS
Waterwolftunnel
De provincie Noord-Holland heeft
Infor en CMS een opdracht gegund
voor de Waterwolftunnel. CMS zal
de implementatie van het onderhoudsbeheerssysteem ondersteunen.

Als een van de eersten onderzocht Van Grunsven de invloed van de organisatiecultuur

Met name de training van de mede-

op het realiseren van asset managementdoelstellingen. Omdat asset management

werkers hoort daarbij.

een relatief nieuw aandachtsgebied is, is er weinig kennis over cultuur in asset

De Waterwolftunnel moet de bereik-

management. Van Grunsvens master thesis ‘Which characteristics of organizational

baarheid, leefbaarheid en verkeers-

culture influence the achievement of asset management objectives and how can

veiligheid in De Ronde Venen ver-

these be assessed?’ heeft daarin verandering gebracht. Hij stelt dat expliciet aandacht

beteren. Voordat de tunnel wordt

besteden aan cultuur een toegevoegde waarde heeft voor asset management.

opengesteld, richt de provincie

Van Grunsven: “Asset management staat of valt met de inzet van de medewerkers.

een beheerorganisatie in. De taken

Inzicht in de cultuur leidt tot een betere of snellere acceptatie van asset management”.

worden naar core-competenties met
de markt verdeeld. Noord-Holland is

Basisveronderstellingen werken remmend. Organisaties werken al jaren aan onder-

de eerste provincie die zelf een tunnel

houds- en asset management. Toch bereiken ze niet altijd hun doelen. Van Grunsven

in het Europees veiligheidsregiem

zocht uit hoe dat komt. “Cultuur bestaat uit meerdere lagen, net als een ui. We kijken

bouwt, openstelt en gaat beheren.
Dat vraagt om belangrijke afwegingen:
wat doet de provincie zelf en wat
wordt uitbesteed aan de markt? Vooralsnog treedt de provincie op als asset
owner, Arcadis als asset manager en
CMS als een van de contractors.

Richard Gevers
E rgevers@cmsam.nl
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En de winnaar is…
Tijdens de Infratech in januari 2013

Oppervlakteverschijnselen en

Gedragen normen en waarden

manifestaties

speelden de bezoekers aan de CMSstand het asset managementspel.
Robert-Jan van Cooten en Gert-Jan
Wientjens van CT-Plus B.V. bleken de
Basisveronderstellingen

beste asset managers.

Gert-Jan Wientjens won deelname
aan de tweedaagse cursus Verkenning
asset management & ISO 55000/
PAS 55. In maart volgde hij de cursus
van CMS.

Gert-Jan: “De cursus heeft mijn beeld
over asset management enorm versterkt. Het gedachtegoed, het integrale
aspect van risicomanagement en
bijvoorbeeld het belang van asset
managementbeleid is duidelijk
behandeld. Feitelijk kunnen overheden als gemeenten, waterschappen
en provincies fatsoenshalve niet meer
zonder asset managementbeleid”.

Marco Aberkrom
E maberkrom@cmsam.nl

De ui als metafoor voor het cultuurmodel van Schein.

vaak alleen naar de buitenste lagen. Dit zijn de ‘oppervlakteverschijnselen’ (zichtbare
structuren, processen en gedrag) en ‘gedragen normen en waarden’ (strategieën,
doelstellingen en filosofieën van de organisatie). Maar de essentie van cultuur gaat
schuil achter de diepere lagen: de zogenaamde ‘basisveronderstellingen’. Dat zijn de
fundamentele overtuigingen, die grotendeels onbewust zijn, zoals het geloof van een
groep in haar eigen overtuigingen. Als deze overtuigingen remmend werken op het
realiseren van asset managementdoelstellingen, is het wenselijk om de cultuur te
veranderen.”

De ideale cultuur. Van Grunsven verzamelde bestaande dimensies en ontwikkelde
nieuwe dimensies. Daarmee kunnen organisaties hun asset management cultuurprofiel
inzichtelijk maken. Op basis hiervan kan gericht een veranderstrategie worden
ontwikkeld. Hoe kun je nu die dieperliggende veronderstellingen en waarden
beïnvloeden? “Bijvoorbeeld door de dialoog met mensen aan te gaan en te
achterhalen wat hun overtuigingen zijn. Door te werken aan deze dieperliggende
basisveronderstellingen, komt het bereiken van de asset managementdoelstellingen
dichterbij.”

Van thesis naar cursus. Robert van Grunsven schreef de thesis in het kader van zijn
master in Asset Management Control. Hij bestudeerde de literatuur, organiseerde een
group session met relaties van CMS en reflecteerde met zijn scientific supervisor
drs. Jorien Enning. Zijn werkgever Luc de Laat ondersteunde hem. De Laat: “Wij zijn
heel trots op Robert. Naast zijn toch al drukke baan, stak hij vele uren in zijn thesis.
En daar plukken wij de vruchten van: met Robert ontwikkelen we een cultuurscan en
een cursus over cultuur in asset management.”

Robert van Grunsven
E rvgrunsven@cmsam.nl

Certificaat voor Port of Rotterdam!
12.000 ha haventerrein, 65 km kademuur, 36 radarposten en vele ha waterbodem, steigers,
wegen, pontons en spoorinfra. Deze assets van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. vragen om
strategisch asset management . En dat het Havenbedrijf daarin is geslaagd, is zeker. Lloyds
Register certificeerde het asset managementproces op basis van PAS 55.
“We wilden weten of we goed asset
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taatgerichte organisatie, een goed plan,
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vloer het omarmt. Zo’n 100 à 150
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Het Havenbedrijf koos CMS vanwege
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van slagen als er voldoende ruimte en

van de (voor technici) zachte kant van

Daarna deed CMS een voorstel hoe de

aandacht is voor verandermanagement.

asset management iets grijpbaars te
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Ketengerichte procesactiviteiten brengen

maken.”

en profiteren van risicomanagement.”

ketengericht handelen met zich mee,
Het programma had een korte door-

zoals samenwerken en communicatie in

looptijd. De deadline was 10 maanden

brede zin.”

“Wij zijn Rotterdammers en die
gaan gewoon
door. Wij gaan
nu voor World
Class Asset
Management.”

DE MENS
ACHTER CMS
Sinds 2007 is Frank Koot
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(1970) IT-er bij CMS.
Ook in het weekend zit hij
achter een toetsenbord: als
toetsenist speelt hij in de
kerk en bij een popkoor. In zijn vrije tijd trekt hij
met zijn vrouw, twee zonen en een fotocamera
de natuur in.

23 mei, middag

maakte productiedatabases. Bij CMS werkt

Cursus Verkenning AM & ISO 55000/PAS 55
Presentatie Power Suite
www.assetmanagementpowersuite.nl

bedrijfskundig afstudeerproject, stapte hij de ICT
in. Hij programmeerde robots, configureerde en

De Grote Beer 47, 5215 MR ’s-Hertogenbosch
T 073 6480563, E info@cmsam.nl
www.cmsassetmanagement.nl

AGENDA
23/30 mei of 2/3 okt

Na zijn HTS-studie werktuigbouw en een

CMS Asset Management BV

Tekst: Carien Ponsen, Bilthoven
Foto: Havenbedrijf Rotterdam
Vorm: De Code, ‘s-Hertogenbosch
Druk: EC Druk, Oosterhout

3/10/31 okt & 7 nov
14/15 november

Cursus Onderhoudsconcepten o.b.v. FMECA/RCM
Praktijkgericht risicomanagement voor beheer en

hij aan Power Suite, een tool om onderhouds-

onderhoud van assets

management en asset management te

I.s.m. NVDO: maintenance.nvdo.nl

verbeteren. “Ik help klanten met Power Suite en
werk mee aan de doorontwikkeling ervan.”

Bij CMS voelt hij zich thuis. “De sfeer is prettig,
ik doe leuke projecten en de IT-groep denkt
verder dan in bits en bytes. Mijn werk is een
mix van techniek, bedrijfskunde en ICT, precies
wat ik leuk vind en bij mij past.”

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

14 juni: asset management@sport
Dit jaar begint onze MTB-clinic met een inhoudelijk deel: asset management@sport.
MTB-ers praten graag over welk aandrijfsysteem het beste is voor de Hollandse
modder. Een derailleur, Rohloff of Pinion? En wat kosten ze? De link met asset

Frank adviseert graag over Power Suite en
onderhoudsbeheerssystemen. “Sluit je systeem
wel aan bij je werkprocessen? Benut je alle
mogelijkheden van het systeem? Sommige
bedrijven halen bijvoorbeeld allemaal losse
werkbonnen uit hun systeem, terwijl het
systeem dit kan clusteren op 1 bon. Dat scheelt
de monteur een hoop administratie. En dat
levert tijd op. Het is de kunst om van ad hoc
onderhoud naar gestructureerd onderhoud en
asset management te gaan. Daar ligt voor onze
klanten de uitdaging. Daar help ik ze graag bij.”

management is snel gelegd. In de workshop leggen we asset management uit
aan de hand van de aandrijfsystemen van een MTB. De deelnemers beoordelen
deze op hun prestaties, risico’s en kosten. Deze vertaalslag leidt tot een beter
begrip van asset management. Daarna stappen we op MTB’s met verschillende
aandrijfsystemen en ervaren we onze keuzes. De MTB-clinic voert door de
Apeldoornse bossen. We sluiten af met een wrap up en buffet. Graag tot 14 juni
vanaf 12.30 uur!

€ Kosten

Aanmelden: bij Nanske,
nschonberger@cmsam.nl
(NB. Het aantal plaatsen is
beperkt.)
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Frank Koot
E fkoot@cmsam.nl
www.assetmanagementpowersuite.nl

Het aandrijfsysteem van een MTB in relatie tot asset management.

