
ASSET MANAGEMENT 
EEN BALANS TUSSEN PRESTATIES,  
RISICO’S EN UITGAVEN



Wat is asset management?
Asset management is kosten efficiënt ontwikkelen, aanschaffen, gebruiken, beheren, 
onderhouden, modificeren en afstoten van technische systemen. Met als doel om zorg  
te dragen dat binnen de systemen de functies worden vervuld op het vereiste prestatie- 
niveau. Dit tegen de optimale levensduurkosten rekening houdend met de missie en visie  
van de organisatie. 

Risicomanagement 
Om inzicht te krijgen in de kwetsbaarheden van een object of systeem worden risicoanalyses 
uitgevoerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de risico’s bij falen en de risico’s op 
falen. Om inzicht te krijgen in het risicoprofiel van een object wordt het volgende stappenplan 
doorlopen: 
1. Opstellen bedrijfswaarde model (businessmodel) 
2. Invullen risicomatrix 
3. Bepalen risicoprofiel 

Prestatiemanagement
Het doelmatig functioneren van een object of systeem wordt gedefinieerd aan de hand  
van prestatie eisen welke gedurende de levensduur fungeren als toetsingskader. 
Aan de hand van periodieke meetmomenten wordt de mate van functioneren bepaald.  
Op basis van de meetresultaten worden benodigde optimalisaties doorgevoerd. 

Informatiemanagement
Onderdeel van asset management is op een doelmatige wijze invulling geven aan de 
informatiebehoefte. Vanuit verschillende bedrijfs- en werkprocessen is informatie nodig om 
een juiste afweging te kunnen maken. Onze innovatieve geodesie en landmeetkundige 
dienstverlening draagt bij aan een verifieerbare informatievoorziening door de inzet van: 
  Verzamelen en verwerken van 2D en 3D situatiemetingen  3D scannen 
  Controle en verificatiemetingen  Drone vluchten

Dienstverlening
Indien u uw beheersorganisatie wilt optimaliseren kunnen wij u o.a. helpen met  
de volgende diensten: 
 Opstellen van een strategisch assetmanagement plan (SAMP)
 Inrichten van risicomanagement (risico gestuurd beheer)
 Inrichten van prestatiemanagement
 Optimaliseren van beheersorganisaties (implementatie proces) 
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