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De wereldwijde normen voor Asset Management ofwel de ISO 55000-serie geeft eigenaren van
kapitaalgoederen ('asset owners') een instrument in handen om hun 'assets' gedurende de hele
levenscyclus op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren, afgestemd op de
behoeften van de stakeholders.
ISO 55000 is als norm niet meer nieuw. De NVDO schreef mee aan de eerste versie in 2014 en was
betrokken bij de update in 2018. Vorig jaar kwam er een aanvulling bij, met name ISO/TS 55010, met een
specifieke focus op de relatie tussen financiële en niet-financiële functies.
Samen met een aantal klanten heeft Mainnovation de ISO 55000 eisen gelinkt aan hun VDMXL-model.
Hierbij gebruikt ze het VDMXL-Model als ‘Asset Management Systeem’. Dit verhoogt niet alleen de
leesbaarheid van de norm, het zorgt ook voor een directe vertaling naar de onderliggende competenties.
Een ISO-scan om de (mogelijke) verschillen te meten tussen de ISO norm en de actuele situatie is hierdoor
een stuk eenvoudiger. Wil je hier meer over weten, schrijf je dan in voor dit webinar.

Tijdens deze bijzondere kennissessie bespreken we:
•
•
•
•
•
•

Wat is de basis en achtergrond van ISO 55000?
Waarom is deze norm belangrijk voor iedereen die actief bezig is met Onderhoud en Asset
Management?
Wat is een Asset Management Systeem en hoe past het VDMXL-model hierin?
Wat zijn ervaringen van bedrijven die zich lieten certificeren?
Is certificatie een must of kan ik ook gewoon de norm toepassen?
Heeft certificatie voordelen? Zo ja, welke?

Spreker
Nico Groen, Principal Consultant Traduco
Nico Groen behaalde in 1992 zijn Master Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit Delft. Nico
begeleidt diverse projecten en trainingsprogramma’s op het gebied van Asset Management. Voor de NVDO Maintenance
Academy verzorgt hij de Leergang Asset Management en eendaagse trainingen ISO 55000.

Dit bijzondere webinar wordt in gezamenlijkheid georganiseerd: Jouw gegevens worden gedeeld

Aanmelden kan hier!

