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Wilt u zelf ontdekken in welke mate uw 

organisatie voldoet aan assetmanagement 

volgens de norm ISO 55000? Wilt u zelf de eisen 

van ISO 55000 kunnen interpreteren en deze 

vertalen naar instrumenten voor uw eigen 

organisatie? In deze cursus maakt u grondig 

kennis met de eisen van ISO 55000 en met de 

mogelijkheden om zelf te onderzoeken hoever uw 

organisatie hiermee is. Tijdens de cursus wordt u 

uitgedaagd om kritisch te kijken naar uw eigen 

assets (bedrijfsmiddelen), assetmanagement en 

assetmanagementsysteem. Na de cursus bent u 

in staat om binnen uw organisatie de situatie 

rondom assetmanagement in kaart te brengen.  

Waarom toetsen? 

Veel bedrijven en organisaties realiseren hun 

primaire bedrijfsdoelstellingen met assets, zoals 

proces- en productie-installaties, wegen, vaarwegen, 

leidingen en energiecentrales. Met assetmanagement 

kunt u de waarde van deze assets optimaliseren, 

binnen acceptabele risico’s en tegen aanvaardbare 

kosten, gemeten over de gehele levensduur van die 

assets.  

Door zelf te onderzoeken hoever de organisatie met 

assetmanagement is, kunt u gericht instrumenten 

inzetten om assetmanagement in de organisatie 

verder in te voeren. 

Inhoud cursus 

In de cursus gaan we grondig in op de eisen van ISO 

55000. U leert de eisen te interpreteren en te vertalen 

naar instrumenten voor uw organisatie. U leert hoe u 

de situatie rondom asset management in uw 

organisatie kunt onderzoeken, onder andere door 

gericht collega’s te interviewen.  

Dag 1: eisen ISO 55000. Wat gaan we beoordelen? 

Wie zou iets moeten afweten van welk onderwerp? 

Hoe diep moeten we gaan? Niet alle eisen komen 

aan bod, maar u leert wel hoe u ze zelf kunt 

uitwerken. 

 

 

 Leerdoel 

 Grondig kennismaken met de betekenis en waarde van 

de eisen van ISO 55000 en mogelijkheden om zelf te 

onderzoeken hoever uw organisatie hiermee is 

 

 

 Voor wie? 

 Programmamanagers, kwaliteitsmedewerkers, 

systeembeheerders, beleidsmakers, interne auditoren en 

andere geïnteresseerden 

 

 

 Wat komt er aan de orde? 

 Diverse eisen uit ISO 55001 

 Methode, aanpak en plan(ning) 

 Kick-off, omvang en diepgang vragen 

 Interviewtechnieken 

 Antwoorden verbinden tot conclusies 

 Inzicht in de onderdelen, scoren in model en vertalen 

naar de aanpak 

 Belangrijkste bevindingen en verbetermogelijkheden 

benoemen 

 Do´s en don'ts voor succesvolle uitvoering 

 

 

 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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Dag 2: praktijk, interviews ter toetsing. U krijgt tips 

voor een goede voorbereiding en er wordt geoefend 

met interviewen. Welke vragen stel je en hoe haal je 

daaruit of iets is geborgd? Wanneer moet je 

doorvragen en wanneer niet? U krijgt feedback over 

het nut en het effect van (zelf geformuleerde) vragen. 

Ook leert u hoe u de antwoorden op uniforme wijze 

kunt scoren en wat de score betekent. Kortom u heeft 

de theorie aangevuld met oefeningen en kunt aan de 

slag. 

 

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 asset 

management, risicomanagement en/of 

informatiemanagement. Vanuit deze ervaring 

verweven zij de lessen met veel dialoog en 

oefencases, zodat het theoretische gedeelte direct 

gaat leven. Zo kunt u gericht een opzet maken voor 

toepassing binnen uw organisatie. 

 

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 begonnen de eisen 

van ISO 55000 opeens iets te betekenen.” 

 

 

Aanvullende informatie 
 Gewenst niveau: HBO, voorkennis van 

assetmanagement is vereist.  

 Zelfstudie: enkele dagdelen tussen dag 1 en dag 

2 (mogelijk met eigen collega’s). 

 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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