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Wilt u met asset management aan de slag gaan? 

Heeft u behoefte aan het uitdragen van de 

toegevoegde waarde van asset management 

binnen uw organisatie? En wilt u dat de 

medewerkers er doelgericht mee aan de slag 

gaan? De cursus ‘Bewustwording asset 

management’ biedt uitkomst. In de cursus staat 

niet het systeem, maar de medewerkers achter 

het systeem centraal. Want hun inzet bepaalt 

uiteindelijk of asset management kans van 

slagen heeft. 

Waarom bewustwording? 

Veel organisaties zijn bezig met het invoeren van 

assetmanagement: het managen van assets als , 

productielijnen, persleidingen, wegen, gemalen en 

vaarwegen. Vaak is assetmanagement gericht op 

de techniek en top-down.  

Assetmanagement heeft echter meer kans van 

slagen als medewerkers zich bewust zijn van 

assetmanagement, ervaren dat er al veel gebeurt 

op dat gebied en dat ieders bijdrage belangrijk is. 

Als mensen geloven in wat assetmanagement voor 

hen kan betekenen, dan begrijpen zij het doel en 

gaan zij gemotiveerder aan de slag. Deze 

bewustwording is het doel van de training. 

Het belangrijkste werkingsprincipe van de training is 

misschien wel het feit dat assetmanagement wordt 

uitgelegd aan de hand van de bedrijfsvoering, 

diensten en producten van uw organisatie. Waarom 

en voor wie doen we de dingen die we doen? Welke 

externe en interne stakeholders spelen daarbij een 

rol? Hoe tonen we aan dat we ‘in control’ zijn? Hoe 

verbinden we de strategische doelen met de 

praktijk?  

Deze, en nog veel meer vragen, worden in twee 

dagen met uw medewerkers onderzocht en 

beantwoord. 

 

“Asset management staat of valt met de 

inzet van de medewerkers.” 

 Leerdoel 

 De cursus draagt bij aan het inbedden van de 

assetmanagement-gedachte in alle lagen van de 

organisatie zodat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft 

en dezelfde ‘taal’ spreekt.  

 

 Voor wie? 

• De cursus is bestemd voor alle lagen in de organisatie, 

van directie tot middenkader en uitvoerenden, voor 

medewerkers beleid, planvorming, financiën, inkoop, 

HRM, nieuwbouw en beheer en onderhoud. Juist de 

diversiteit in de groep draagt bij aan het succes. Door 

maatwerk kan iedereen aan bod komen. 

• Voor besturen en directies is er een speciaal verkort 

programma beschikbaar. 

 

 Wat komt er aan de orde? 

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen, afhankelijk van 

uw leerdoelen: 

 Wat is assetmanagement en de toegevoegde waarde 

ervan? 

 Welke rol speelt u in assetmanagement? 

 Welke taak vervult u in de life cycle? 

 Welke vragen leven er in de organisatie en heeft 

assetmanagement daarop een antwoord? 

 Hoe gaat u risico’s benoemen en beoordelen en wie heeft 

u daarbij nodig? 

 Hoe vertaalt u de prestatie-eis van uw organisatie naar uw 

werk? 

 Welke cultuur hoort bij assetmanagement? 

 

 Onze trainers 

 Onze trainers zijn mensen uit de praktijk. Zij geven ook 

trainingen bij de Stichting Wateropleidingen 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 

De inhoud van de cursus is maatwerk en wordt 

samen met u opgesteld. De principes van ISO 

55000, de norm voor assetmanagement, vormen de 

leidraad voor de thema’s die aan de orde komen. 

De cursusdeelnemers gaan ervaren wat het belang 

is van heldere doelstellingen en prestaties van de 

assets, wat de houding en perceptie van risico’s 

inhoudt en de invloed daarvan op de waarde van de 

organisatie. En, niet onbelangrijk, hoe 

assetmanagement voorziet in de verbinding 

daartussen. De training wordt afgesloten met een 

onderzoek naar de veranderbereidheid van de 

deelnemers. Dit komt neer op het inzichtelijk maken 

van de houding ten opzichte van assetmanagement. 

Uit het onderzoek volgt een advies met verdere 

intervisies. 

Vorm 

Vanuit alle lagen en disciplines binnen uw 

organisatie stellen we, samen met u, één of 

meerdere groepen samen. Zij gaan met elkaar aan 

de slag. De onderlinge samenwerking daarin is 

belangrijk. Gedurende de intakegesprekken zoeken 

we naar de meest geschikte werkvormen. Iedere 

deelnemer, ongeacht niveau, zal in de training 

ontdekken wat zijn/haar rol is binnen 

assetmanagement, welke vragen hij/zij kan 

verwachten en welke vragen hij/zij (zich)zelf dient te 

stellen. Dit kan door het doen van rollenspellen en 

opdrachten waarbij het niet alleen op techniek gaat 

maar ook om houding en gedrag.  

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. 

 

 

Aanvullende informatie 
 Gewenst niveau: geen 

 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 
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