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Heeft u al kennis over assetmanagement en bent 

u benieuwd of assetmanagement bij uw 

organisatie snel aansluiting zal vinden? Staan 

medewerkers er al voor open? In de cursus 

‘Cultuur in assetmanagement’ maakt u kennis met 

organisatiecultuur in relatie tot 

assetmanagement. Verandermanagement en de 

principes van assetmanagement worden daarbij 

als kapstok gebruikt. De cursus helpt u 

gefundeerd keuzes te maken in uw Plan van 

Aanpak. Met meer of minder nadruk op bepaalde 

onderdelen, gebaseerd op heersende 

overtuigingen in de organisatie. 

Waarom cultuur in assetmanagement? 

Veel organisaties werken aan assetmanagement. Zij 

besteden veel aandacht aan het 

assetmanagementsysteem, maar dat blijkt vaak niet 

genoeg te zijn.  

Assetmanagement staat of valt met de inzet van 

medewerkers. Als er inzicht is in de organisatiecultuur 

leidt dat tot een betere of snellere acceptatie van 

assetmanagement. 

In de cursus ‘Cultuur in assetmanagement’ maakt u 

kennis met organisatiecultuur in relatie tot 

assetmanagement. 

Inhoud cursus 

In de cursus leert u cultuurgelateerde issues te 

herkennen en te beschrijven. We bespreken principes 

die bij assetmanagement een rol spelen en kijken hoe 

uw organisatie daar nu mee omgaat. U benoemt in 

hoeverre uw organisatie al aansluit op die principes 

en bedenkt wat er eventueel nodig is om meer 

volgens de principes te kunnen of willen werken. Na 

de cursus kunt u binnen uw organisatie een en ander 

bespreekbaar maken en bepalen wat er anders moet, 

zodat heersende overtuigingen gaan schuiven. 

 Leerdoel 

 Kennismaken met cultuuraspecten en overtuigingen 

 Inzicht in cultuuraspecten die kunnen bijdragen aan een 

soepele implementatie van assetmanagement 

 

 Voor wie? 

 Een doorsnede van uw organisatie, zoals managers, 

bedrijfsvoerders, maintenance engineers, beleidsmakers 

en anders betrokkenen 

 

 Wat komt er aan de orde? 

 Begrippen als asset, assetsysteem en 

assetmanagementsysteem 

 Basistheorie organisatiecultuur 

 Kenmerken van organisatiecultuur die remmend en 

stuwend werken op de realisatie van 

assetmanagementdoelstellingen 

 Het in beeld brengen van de huidige en gewenste 

cultuur van uw organisatie 

 Het bewerkstelligen van uw gewenste organisatiecultuur 

 

 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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Vanuit een cultuur-gap komen we tot een aanzet voor 

een verbeterprogramma om de cultuur om te buigen 

naar een gunstiger overtuiging voor 

assetmanagement. Door beter te begrijpen wat er 

speelt achter gewenste aanpassingen van gedrag, 

lukt het om die veranderingen te borgen. Deze cursus 

helpt u dat inzicht te verkrijgen en geeft direct een 

aantal concrete aanwijzingen, die kunnen bijdragen 

aan de implementatie van asset management. 

Vorm 

De cursus duurt één dag. De theoretische 

onderwerpen worden vertaald naar de praktijk van de 

deelnemers en worden in een actieve werkvorm met 

elkaar besproken. 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 en het belang van cultuur voor het 

implementeren van asset management helder wordt. 

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 deze dag begrepen wij waarom 

we in een eerdere fase vastliepen met 

assetmanagement.” 

 

Aanvullende informatie 
 Gewenst niveau: specifieke voorkennis is niet 

vereist. Uw organisatie is de oriëntatiefase aan 

het afronden, of ervaart problemen met de 

invoering van assetmanagement. 

 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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