Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door:

“Ons OBS getoetst op functioneren en functionaliteiten”

De HSL full speed gescand
lijn, heeft Infraspeed veel belang bij een goed werkend

Instandhoudingsplannen sluizen
prestatiegestuurd

onderhoudsbeheerssysteem (OBS). Zoals vaker gebeurt richtte

Rijkswaterstaat gunde aan Oranje-

de railinfrabeheerder een OBS in lang voordat de lijn er lag.

woud en CMS de opdracht voor het

Vijf jaar later, nu de lijn er ligt , is het tijd om te kijken of het

opstellen van prestatiegestuurde

OBS nog voldoet en welke functionaliteiten van de nieuwe

instandhoudingsplannen voor de

systeemversie bruikbaar zijn.

sluizen Lorentz en Nijkerk. Oranje-

Als beheerder van de railinfrastructuur van de Hogesnelheids-

Infraspeed Maintenance BV is een consortium van Koninklijke BAM Groep, Siemens en
Fluor. Samen beheren zij de komende 25 jaar de HSL-Zuid op basis van een zogeheten
DBFM-contract (Design, Build, Finance & Maintain), een publiek-private samenwerking.

Roel Hartman, operationeel manager bij Infraspeed Maintenance: “Wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en beschikbaarheid van de HSL, van de Belgische grens
tot aan Schiphol. Volgens afspraak moet ons OBS werken zoals is voorgeschreven.
En dat wilden we graag toetsen.” Omdat er geen ISO 9000 norm is om het OBS van
de HSL te verbeteren, vroegen ze CMS om het OBS te toetsen. “CMS kan zowel een
scan uitvoeren als de eventuele zaken die er uit voortkomen in het OBS verbeteren.
Dat vinden wij wel zo praktisch.”

woud vroeg CMS samen in te
schrijven, zodat ieder zijn eigen
expertise en ervaring kon inzetten.

Luc de Laat, directeur CMS: “Samen
doorliepen we o.a. de volgende
stappen: decompositie volgens de
NEN2767-4 structuur en een FMECA/
RCM-analyse op objecten, ondersteund met software tool RCM-cost.
Hiermee is een prestatieanalyse
gemaakt voor de verschillende onderhoudscenario’s. Rijkswaterstaat heeft
nu geüniformeerde prestatiegestuurde
instandhoudingsplannen voor de sluiscomplexen in het IJsselmeergebied.”
Oranjewoud en CMS werkten volgens
het principe ’samen uit, samen thuis’,
zoals CMS graag ziet. “Ondanks onze
rol als onderaannemer stelden we ons
als partner op, voor de omzet én voor
de risico’s.”

R E S U LTA N T S i n M A I N T E N A N C E

“Wij vroegen CMS, omdat zij
zowel een scan als de zaken
die er uit voortkomen
kunnen uitvoeren.”
Eenvoudige
storingsregistratie,
snellere evaluatie
Waterschap Rijn en IJssel streeft
continu naar verbetering. Daarom
vroeg zij CMS om een quickscan van
de storingsregistratie. Voldoet het
onderhoudsbeheerssysteem nog?
Sluit het nog aan bij nieuwe
(landelijke) ontwikkelingen? Hoe
kunnen we er meer profijt van
hebben?

Na de quickscan pasten het waterschap en CMS de storingsregistratie
aan. Definities werden uit de kast
gehaald en landelijke ontwikkelingen
werden erbij betrokken, de registratie
werd vereenvoudigd en het aantal

De HSL-Zuid is de eerste en vooralsnog enige HSL in Nederland. Het OBS voor de HSL
is dus uniek. Hartman: “We wilden weten hoe functioneel wij ons OBS gebruiken.
En we zochten een antwoord op de vraag hoe we de configuratie van het beheer (nog)
beter konden regelen, of alle gebruikers de juiste bevoegdheden hadden en of dat juist
stond vermeld.”

Infraspeed vroeg CMS een scan van het OBS uit te voeren met betrekking tot
processen die door het OBS ondersteund worden en gebaseerd zijn op de
EN 50126, een Europese norm voor railway applications. “Zoals we op grond van
diverse ontwikkelingen al hadden verwacht, kon het een en ander beter. Op basis
van de scan hebben we een prioritering aangebracht en een stappenplan opgesteld.”

Het OBS werd geüpdatet waardoor nieuwe functionaliteiten beschikbaar kwamen.
Infraspeed vroeg CMS advies over welke functionaliteiten bruikbaar zijn voor
Infraspeed. Een belangrijke vraag, omdat bijna alle medewerkers gebruikmaken van
de functionaliteiten van het OBS: van main supervisors tot werkvoorbereiders en
planners. En van verantwoordelijken voor rapportage en performance tot magazijn- en
inkoopmedewerkers.

keuzemogelijkheden beperkt.
Het waterschap wilde de cirkel

Roel Hartman liet het OBS van Infraspeed scannen omdat hij vermoedde dat er iets

sluiten als onderdeel van haar

te verbeteren viel. “Om diezelfde reden, iets doen als er iets gebeurt, doe ik mee aan

verbeterprogramma. De cirkel is rond.

de Alpes D’Huzes. Daarom fiets ik de Alpes D’Huez op en neer en zamel daarmee

Nu kunnen ze (nog) sneller en beter

geld in voor het KWF.” CMS sponsort Roel Hartman van Infraspeed én CMS-er

evalueren of de assets presteren

Taroen Pasman (zie achterkant).

binnen de vastgestelde risico’s.
Kijk voor meer informatie op:
Taroen Pasman

 deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties/roelhartman/roel-hartman

E tpasman@cmsam.nl

 deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties/darkyduck/taroen-pasman

asset management

“We wilden aantonen dat we onze assets goed beheren”

Groen onderhoud, van oever tot beekbodem
Rayonbeheerders van Waterschap Roer en Overmaas onderhouden de sloten, regenwaterbuffers
en waterkeringen. Ze inspecteren, maaien en baggeren. Roer en Overmaas wilde dit borgen
in een onderhoudsbeheerssysteem (OBS). Het resultaat? Het complete onderhoud van de
‘harde’ én groene assets wordt straks aangestuurd vanuit het OBS. De hele workflow rolt er via
werkorders uit en wordt geografisch weergegeven. Uniek in de waterwereld.
Juus Teensma, regiomanager van Roer en

De rayonbeheerders leggen nu al hun

flinke impact. “Doordat het systeem het

Overmaas, vertelt dat ze wilden aantonen

werkzaamheden vast. “Zo krijg je inzicht

volledige onderhoudsproces aanstuurt,

dat ze hun assets goed beheren. “Niet

in gebeurtenissen die je wil voorkomen

is de organisatie hierop aangepast.

alleen de harde assets als stuwen en

of die overbodig zijn omdat ze geen

Er komt meer centrale aansturing en

gemalen, maar ook de groene assets

risico vormen voor mens of natuur.

werkvoorbereiding en er is kennis nodig

als watergangen en regenwaterbuffers.”

Het maakt het beheer transparant

over applicatiebeheer en analyses.”

Vier jaar geleden schakelden ze CMS in.

en efficiënt.” Als het waterschap wil

CMS hielp bij het in kaart brengen van

uitbesteden, kunnen nu hoeveelheden en

“De keuze viel op CMS omdat zij

de onderhoudsprocessen, het definiëren

activiteiten gegenereerd worden uit het

kennis hebben van OBS én asset

van onderhoudsconcepten en het

OBS. Alle onderhoudsobjecten worden

management. Nu begeleiden ze ons

selecteren van een OBS. “We legden elk

in uniforme terminologie vastgelegd.

bij het implementeren van het OBS

hek en elke boom vast in een geografisch

Het moet kloppen met de kerndata van

Infor EAM. En ze helpen onze 22

informatiesysteem. Dat koppelden we

waterschapsysteem Iris; handig voor

onderhoudsmensen uit de binnen- en

aan een OBS.”

benchmarking. Het OBS heeft intern een

buitendienst om ermee om te gaan.”

“Het complete
onderhoud
van de harde
én groene
assets wordt
aangestuurd
vanuit het OBS.”

DE MENS
ACHTER CMS
Taroen Pasman (1972) werkt
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sinds juni 2011 bij CMS
als ICT-er. Hij houdt van
zijn gezin, fotograferen en
festivals bezoeken. Maar
de meeste vrije tijd gaat naar fietsen voor het
goede doel: Taroen doet mee aan de Alpe
d’Huzes. Met hulp van CMS.
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AGENDA
6 juni 2012

Cursus verkenning NEN2767-4. I.s.m. NVDO.
maintenance.nvdo.nl/verkenning-infra

“Bij CMS houd ik mij bezig met informatiemanagement rond asset management. Ik zoek

CMS Asset Management BV

7 juni 2012

Vakbeurs, Jaarbeurs Utrecht.

de verbinding tussen ICT en bedrijfsprocessen.

CMS-stand 6.056. CMS-lezing: ’Asset management in plaats

Daarbij helpt mijn brede achtergrond in de ICT:

van beheer en onderhoud. Wat levert het op?’

van support en ontwikkeling tot teamleider,

13 juni 2012

en Waternetwerk.

afdelingshoofd en ondernemer. Ook sluit dit
aan bij mijn studie Informatica (TU Twente).

29 juni 2012

Voor ik bij CMS kwam, was ik freelancer. Maar

4 september 2012

ik miste de teamspirit, het gezamenlijk doelen

10 september 2012

MTB clinic, CMS relatiedag.
Cursus onderhoudsconcepten op basis van FMECA & RCM.
Leergang conditiemeting NEN 2767-4/infra. I.s.m. NVDO.
maintenance.nvdo.nl

stellen en realiseren. Ik voel me thuis bij CMS,
een relatief kleine sociale organisatie met

Mini-seminar Asset management & PAS 55. I.s.m. Lloyds

12 september 2012

Seminar Power Suite, Almere.

gemotiveerde professionals, waar voldoende
uitdaging en ruimte voor ontwikkeling is. Er is
ruimte voor kennisdeling én voor gezelligheid.

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

Waar ik me veel mee bezig houd is het
optimaliseren van het onderhoudsbeheerssysteem (OBS) bij klanten. Als een OBS een

Wordt vervolgd

aantal jaren in gebruik is, blijkt vaak dat de

In 2011 volgde Port of Rotterdam de CMS-cursus Risicomanagement voor beheer

output beter kan. Met een scan analyseren we

en onderhoud van assets. Uit deze kennismaking met de mensen van CMS volgde

de IST-situatie en vertalen deze naar de SOLL.

een mooie opdracht: een plan van aanpak opstellen waarmee Port of Rotterdam

We maken een plan van aanpak, toegesneden

kan komen tot certificering op basis van PAS 55. CMS voert de projectregie en

op de situatie en ambitie van de klant, dat

richt zich op het asset management bedrijven. CMS heeft Lloyds ingezet voor de

we ook kunnen implementeren. Vaak gaat

GAP-analyse op de PAS 55-norm. Deze samenwerking met Lloyds leidde tot een

het over managementinformatie (planning,

nieuw initiatief: een mini-seminar Asset management & PAS 55 op 13 juni. Ook

realisatie, werkstroom), gebruikersgemak (aantal

de themagroep ‘Asset management in de watersector’ van het Waternetwerk

handelingen) en inrichting van werkprocessen.”

participeert hierin.

Taroen Pasman
E tpasman@cmsam.nl

Schrijf u in via www.cmsam.nl/cursussen.html of neem contact op met CMS.
E ldlaat@cmsam.nl of T 073-648 05 63.

asset management

