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Bent u benieuwd of assetmanagement (financiële) 

voordelen voor uw organisatie kan opleveren? 

Wilt u weten hoe u assetmanagement kunt 

besturen? En heeft u interesse in handvatten voor 

een snelle start in deze complexe materie? Volg 

dan de twee uur durende masterclass 

Assetmanagement voor waterschapbestuurders.  

Veel waterschappen zijn bezig met het invoeren van 

assetmanagement. Assetmanagement is gericht op 

het realiseren van een optimale balans tussen de 

prestaties, risico’s en kosten van fysieke 

bedrijfsmiddelen, de assets. Daar waar de organisatie 

invulling geeft aan het managen van de fysieke 

assets, staat het bestuur voor de opgave 

assetmanagement te besturen. 

Meer dan techniek 

Vaak wordt assetmanagement benaderd vanuit de 

techniek, als verbetering van het beheer en 

onderhoud van de assets. Maar assetmanagement is 

veel breder: het gaat niet alleen over de individuele 

assets maar ook over netwerken en ketens van 

assets, zoals bemalingsgebieden, dijkringen en 

zuiveringsstelsels. Hier liggen kansen voor 

samenwerking tussen waterschappen, gemeenten en 

provincies. 

Bestuurlijke kansen 

Als bestuurders in de watersector het geheel rondom 

de assets kunnen overzien, kunnen zij een gerichte 

dialoog over het nut van assetmanagement aangaan 

met hun directies. Het gaat daarbij enerzijds om het 

ontwikkelen van een visie op assetmanagement en 

het realiseren van waarde van de assets en 

anderzijds om hetgeen realistisch haalbaar is, 

waarover besluiten moeten worden genomen en wat 

de reikwijdte binnen de organisatie is.  

In de masterclass Assetmanagement voor 

waterschapbestuurders geven wij u handvatten voor 

een snelle start. 

 

 Leerdoel 

 Een korte kennismaking met de bestuurlijke kansen 

rondom assetmanagement, zodat bestuurders kunnen 

sturen op assetmanagement en een gerichte dialoog 

kunnen voeren met hun directies over nut en noodzaak 

van asset management 

 

 Voor wie? 

 De masterclass is bestemd voor bestuurders (algemeen 

bestuur en dagelijks bestuur) en directies in de 

watersector die in korte tijd inzicht willen hebben in de 

complexe materie van assetmanagement. 

 

 Wat komt er aan de orde? 

 Wat is assetmanagement? 

 Wat levert assetmanagement op? 

 Hoe stuur je op de invoering van assetmanagement? 

 Hoe stuur je de organisatie die werkt volgens de 

principes van assetmanagement? 

 

 

 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 masterclass 
Wat is assetmanagement en waar houdt het 

op? 

 

Wat levert het op? 

 Verbeteren, optimaliseren, verduurzamen 

eigen proces 

 Handvatten voor betere samenwerking 

 Waarde-realisatie van de assets in de keten 

 Betere verantwoording 

 Onderbouwde keuzen kunnen maken 

 

Hoe stuur je op de invoering van asset 

management?  

 Revolutie versus evolutie, balans tussen 

ontwerpen en ontwikkelen 

 Verbinden met lopende projecten en 

processen 

 Organisatorische aspecten, cultuur 

 Toepassen normering ISO 55000 wel of 

niet 

 

Hoe stuur je de organisatie die werkt volgens 

de principes van assetmanagement? 

 Wat mag je vragen, wat kun je vragen? 

 Wat vraagt de organisatie van de 

bestuurder? 

 Hoe stimuleer je optimale samenwerking en 

uitvoering? 

 

Praktijkvoorbeeld, aan de hand van bewezen 

cases bij waterschappen wordt de inhoud aan 

u gepresenteerd. Geen theorie, maar op basis 

van de praktijk maken we zichtbaar wat 

mogelijk is. 

 

 

 

 

 

 

Interesse? 

Wij plannen graag een masterclass met u in. Neem contact 

op 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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