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Wilt u meer financiële informatie over uw assets 

om goed assetmanagement te kunnen bedrijven? 

En bent u benieuwd naar de kosten over de 

gehele levensduur van de assets? In één dag 

nemen wij u mee in het berekenen hiervan.  

Afwegingen binnen LCC 

Een afdeling die verantwoordelijk is voor het beheer 

van assets maakt continu afwegingen over: ‘hoe lang 

gaan mijn assets nog mee? Is eerder vervangen 

rendabel en welke risico’s nemen toe of af?’ Bij al 

deze vragen zijn kosten een belangrijke factor in de 

besluitvorming.  

Daarom is rekenen met kosten een belangrijk 

onderdeel van assetmanagement. Met een 

rekenmodel voor Life Cycle Costing (LCC) kunt u 

antwoord geven op de vraag welke variant de laagste 

kosten heeft, gemeten over de totale levensduur, op 

basis van een contante waardeberekening.  

De meeste afdelingen en keuzes zijn budgetgestuurd. 

Om budget te krijgen wordt er vooraf een begroting 

opgesteld. Assetmanagement en LCC helpen bij het 

onderbouwen van deze begroting met getallen die 

gebaseerd zijn op de assets. Hierdoor is de 

organisatie veel beter in staat om de strategie te 

bepalen voor de komende jaren. 

 

 

 Leerdoel 

 Kennismaking met LCC/levensduurkosten 

 

 

 Voor wie? 

 Deze cursus is gericht op asset owners (zij die assets in 

eigendom en beheer hebben), assetmanagers (zij die 

assets beheren en (laten) onderhouden), financieel 

managers en maintenance engineers 

 

 

 Wat komt er aan de orde? 

 Kennis van de begrippen die betrekking hebben op 

waarde, kosten, investeringen en levensduurkosten 

 Inzicht in geld ten opzichte van tijd (contante waarde) 

 Begrip en inzicht in Lange Termijn Asset Planning 

(LTAP) 

 Ontdekken van een LCC-tool 

 Uitkomsten van een LCC-tool doorgronden 

 

 

 Onze trainers 

 Onze trainers zijn mensen uit de praktijk. Zij geven ook 

trainingen bij Stichting Wateropleidingen, NEN en de 

Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud - 

NVDO 

 

 

 Data 

 Kijk op www.nl.pragmaworld.net of neem contact op via 

073-6480563. De cursus kan ook in company worden 

gegeven 
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Inhoud cursus 

In de praktische ééndaagse cursus wordt u 

meegenomen in de theorie en de praktijk van LCC. 

Wij bespreken de diverse begrippen en definities van 

LCC en er is mogelijkheid om praktisch een LCC-tool 

te ontdekken en output zoals cijfers en grafieken te 

analyseren. LCC ondersteunt een specifieke keuze in 

het nu. Daarnaast wordt ook de Lange Termijn Asset 

Planning behandeld (LTAP). Er komen voorbeelden 

aan bod zodat het doel van LTAP inzichtelijk wordt. 

LTAP zorgt voor een helder beeld van de toekomst, 

opgebouwd met de kennis van de assets van nu. 

Door dat beeld af te stemmen op de toekomstig 

gewenste situatie, komen de te nemen beslissingen 

over prestaties, risico’s en kosten tijdig in beeld. 

Vorm 

Deze cursus wordt in één dag gegeven. De 

onderwerpen worden per blok behandeld. De 

theoretische onderwerpen worden vertaald naar de 

praktijk van de deelnemers. Onze docenten hebben 

allemaal hun sporen verdiend op het gebied van 

assetmanagement. Vanuit deze ervaring 

onderbouwen zij de lessen met veel 

praktijkvoorbeelden, zodat het theoretische gedeelte 

direct gaat leven. Zo kunt u gericht een afweging over 

asset management maken voor uw organisatie. En 

hebt u handvatten om ermee aan de slag te gaan. 

Interesse? 

De actuele cursusdata kunt u vinden op onze website 

www.nl.pragmaworld.net. Daar kunt u zich inschrijven 

of neem contact op via nederland@pragmaworld.net 

of 073-6480563. Na aanmelding volgt de bevestiging 

en de factuur. Annuleren is kosteloos tot 4 weken 

voor aanvang. Daarna brengen wij 35% 

annuleringskosten in rekening. 

“Doordat de groep klein was, was er 

voldoende tijd voor het behandelen van 

de eisen aan de hand van onze praktijk.” 

 

 

Aanvullende informatie 
 Gewenst niveau: HBO, geen specifieke 

voorkennis vereist. 

 Zelfstudie: geen 

 Deelnemers: minimaal 3, maximaal 8 

 Locatie: centraal in het land 

 Prijs: kijk op de website voor actuele prijzen 

 Cursisten ontvangen een uitgebreide cursusmap 

en een certificaat van deelname 

Liever in company of maatwerk? Vraag vrijblijvend een 

offerte aan via nederland@pragmaworld.net of               

073-6480563. 

 

Pragma, uw kennispartner 

Pragma Nederland is ISO 9001 gecertificeerd en CRKBO 

geregistreerd. Onze cursussen zijn vrijgesteld van btw. 

Pragma zorgt voor optimalisatie van beheer- en 

onderhoudsprocessen. We ontwikkelen hiervoor een 

gedegen strategie. En we maken een praktische vertaalslag 

naar werkzaamheden op de werkvloer. Onze cursussen 

ondersteunen u hierbij. 

 Meer informatie 

 +31 73 648 0563 

 nederland@pragmaworld.net 

  www.nl.pragmaworld.net 
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