Wateropleidingen brengt praktijkgerichte waterkennis op een hoger peil

ASSETMANAGEMENT
Algemeen
Doelgroep:

managers, bedrijfsvoerders, maintenance engineers, beleidsmakers

Instapniveau:

hbo

Variant:

Dag cursus

Vakgebied:

Waterzuivering

Maximaal aantal deelnemers:

8

Prijs:

€ 1.275,00

Naam coördinator:

Bram Ooms

Uitvoeringen:

UTRECHT: 19 oktober 2021 t/m 26 oktober 2021 (Bijeenkomsten: 2)
UTRECHT: 6 april 2021 t/m 13 april 2021 (Bijeenkomsten: 2)

Doel
Bedrijven en organisaties in de watersector realiseren hun doelstellingen met assets zoals gemalen,
persleidingen, pompstations, zuiveringsinstallaties en andere kunstwerken. Veel organisaties passen al
jaren onderhoudsmanagement, kwaliteits-, milieu- en veiligheidsmanagementsystemen toe. Hoe je
richting geeft aan assets en assetmanagement met deze managementsystemen is vaak nog onbekend.
Deze cursus laat zien hoe het asset managementsysteem de verbindende schakel is tussen de
verschillende managementsystemen. Assetmanagement gaat immers verder dan
onderhoudsmanagement.
Met de nieuwe norm NEN-ISO 55000 maak je een gerichte afweging over assets van je organisatie. Je
krijgt handvatten aangereikt om de gewenste waarde van assets te bepalen binnen acceptabele risico's en
tegen aanvaardbare kosten, gemeten over de hele levensduur van die assets. Je weet dat de assets
betaalbaar, goed en veilig voor de eindgebruiker zijn.

Inhoud
In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asset, asset systeem en asset managementsysteem
De standaard richtlijn voor asset management ISO 55000 / ISO 55001
Asset managementbeleid, strategie en doelstellingen
Life cycle-, informatie- en prestatiemanagement
ISO 31000 risicomanagement
Deming-cirkel (PDCA)
Asset management-rollen: asset-owner, asset manager en serviceprovider
Asset management implementeren
Organisatie en de menselijke kant bij asset management (cultuur)
De laatste implementatie-ervaringen en concrete voorbeelden
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Vorm
De cursus neemt je mee van strategie, planvorming, uitvoering naar evaluatie. Bij elke fase sta je stil bij
de rollen en acties die in de organisatie moeten plaatsvinden. Met praktijkvoorbeelden en casussen
worden de do’s and dont’s interactief besproken. Inbreng van jouw ervaringen en vragen stellen we zeer
op prijs. Aan het eind van de cursus heb je de kennis om een assetmanagementsysteem in te voeren.

Bijzonderheden
In samenwerking met CMS asset management.
De geplande opleidingen en cursussen starten met inachtneming van de richtlijnen van de overheid m.b.t.
het coronavirus. De locaties die wij gebruiken zijn ingericht op 1,5-meter-onderwijs en daar waar mogelijk
gebruiken wij digitale lesvormen. Hier vind je meer informatie over maatregelen m.b.t. het coronavirus.
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