Verkenning assetmanagement en ISO 55000
Tweedaagse cursus

Wilt u weten wat assetmanagement is? Bent u
benieuwd of assetmanagement voor uw
organisatie (financiële) voordelen kan
opleveren? De cursus ‘Verkenning
assetmanagement en ISO 55000’ geeft
antwoord op uw vragen. ISO 55000 wordt
daarbij als kapstok gebruikt. Na deze complete
cursus kunt u gefundeerd een keuze maken of
assetmanagement iets kan betekenen voor uw
organisatie.

Waarom assetmanagement en ISO
55000?
Veel bedrijven en organisaties realiseren hun
primaire bedrijfsdoelstellingen met behulp van
gebruiksmiddelen, zoals gemalen, persleidingen,
zuiveringsinstallaties, straatverlichting,
(vaar)wegen, energiecentrales, industriële ovens
en productielijnen. Deze gebruiksmiddelen
noemen we assets.

Leerdoel


Kennismaken met assetmanagement en de onderwerpen
uit de norm ISO 55000

Voor wie?


Managers



Bedrijfsvoerders



Maintenance engineers



Beleidsmakers en andere geïnteresseerden

Wat komt er aan de orde?


Begrippen als asset, assetsysteem en
assetmanagementsysteem



ISO 55000 / ISO 55001



Assetmanagementbeleid, strategie en doelstellingen



Life cycle-, informatie- en prestatiemanagement

Veel organisaties zijn al jaren actief op het gebied
van onderhoudsmanagement en kwaliteits-, milieuen veiligheidsmanagementsystemen rondom deze
assets. Deze managementsystemen grijpen
steeds meer in elkaar. Hoe kunt u daar richting
aan geven? Waar kunt u processen optimaliseren?
En welke rol speelt informatisering hierbij? Het
assetmanagementsysteem is de verbindende
schakel. Het gaat verder dan
onderhoudsmanagement.



ISO 31000 risicomanagement



Deming-cirkel (PDCA)



Assetmanagementrollen: asset owner, asset manager,
service provider



Assetmanagement implementeren



Organisatie en de menselijke kant bij assetmanagement
(cultuur)

Het doel is om de gewenste waarde te creëren
met uw assets. En dat binnen acceptabele risico’s
en tegen aanvaardbare kosten, gemeten over de
gehele levensduur van die assets. Zodat u weet
dat de assets betaalbaar, goed en veilig voor de
eindgebruiker zijn.



Bedrijven en organisaties waarbij de primaire
bedrijfsdoelstellingen worden gerealiseerd met
assets, worden versterkt door de organisatie te
laten voldoen aan en (intern of extern) te toetsen
op ISO 55000.

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

Verkenning assetmanagement en ISO 55000
Tweedaagse cursus

Inhoud cursus
In de cursus verkennen we het onderwerp
assetmanagement. We bespreken de elementen
die bij assetmanagement een rol spelen en kijken
hoe uw organisatie daarmee kan omgaan. Het
cultuur-aspect wordt ook meegenomen. ISO
55000 als opvolger van de PAS 55 is nu de
standaard richtlijn voor assetmanagement. CMS
Asset Management was betrokken bij de
totstandkoming van deze nieuwe internationale
norm. Daardoor kunnen we de cursus steeds
voorzien van de nieuwste implementatieervaringen en voorbeelden.

Vorm
De cursus bestaat uit twee dagen. 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 assetmanagement 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.

“Dankzij de cursus konden wij een
weloverwogen keuze maken en starten
met assetmanagement.”

Aanvullende informatie
 Gewenst niveau: HBO, specifieke voorkennis is niet
vereist
 Zelfstudie: geen
 Deelnemers: maximaal 8
 Locatie: centraal in het land
 Prijs: kijk op de website voor actuele prijzen.
 De 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

