
 

 

 

 

 

Achtergrondinformatie voor workshopleider 

ISO 55000 definieert assetmanagement als een “gecoördineerde activiteit van een organisatie om 
waarde te realiseren uit activa". Dit maakt zowel de monteur als de analist onderdeel van het 
assetmanagement proces. Binnen het assetmanagement proces zijn de volgende rollen te 

onderscheiden: 

 

Rol Taak  Voorbeelden 

Asseteigenaar Is (gedelegeerd) eigenaar van 

de assets 

Directeur 

Assetmanager Managet de assets in opdracht 
van de eigenaar 

Planvormer 

Dienstverlener Verleent service zoals het 

repareren en onderhouden van 
de assets.  

Monteur 

 
 
Om goed met de assets, de “spullenboel” om te gaan, is het van belang dat zowel de eigenaar als 
de manager en de  dienstverlener hetzelfde doel nastreven. Als dit het geval is heeft iedereen 

dezelfde “line of sight”: Iedereen kijkt en werkt richting hetzelfde doel.   
 

Uit eigen ervaring merken we dat deze line of sight niet altijd compleet is. Soms zit elke rol op zijn 
eigen “eilandje”; bijv. Het de fabriekshal of het kantoor, zijn werk te doen. Dit zorgt ervoor dat het 
assetmanagement niet verbetert kan worden. Voor verbetering en verandering is immers consensus 
nodig. Zowel de dienstverlener als de eigenaar en manager moeten hetzelfde doel nastreven.  
 

Deze workshop helpt om te bepalen in hoeverre ieders doelen in lijn liggen met elkaar en maken dit 
bespreekbaar zodat consensus bereikt kan worden. 
 
Daarnaast weten we uit eigen ervaring dat het gesprek ervoor zorgt er kennisuitwisseling is, 
draagvlak gecreëerd wordt en in de praktijk geënte oplossingen ontstaan. 
De workshop bestaat uit 3 stappen. In stap 1 en 2 kijken we hoe het met de huidige line of sight 

staat. Dit doen we door een typische investeringsbeslissing voor te leggen en iedereen zijn keuze te 
laten maken en toe te lichten. De mate van consensus toont aan in hoeverre iedereen dezelfde line 
of sight heeft. 
 

Vervolgens maakt iedereen weer in stap 3 zijn eigen beslissing en kijkt of men dichter bij elkaar 
gekomen is.  
 

Daarnaast is er nog een bonusstap: Het kan zijn dat uit de workshop blijkt dat de zichtlijn nog niet 
één lijn is maar iedereen een eigen lijn heeft die een andere kant op wijst. Dit ontdekken en beseffen 
is ook een waardevol resultaat. Wij hebben echter ook ervaren dat er ondanks veel verschillen in elk 
geval een paar onderwerpen zijn waar men elkaar wel kan vinden. De extra stap is om één 
onderwerp te beschrijven waar iedereen het in de groep over eens is (geworden). 
 
Dus drie stappen: 

 
1. Ieder maakt zijn eigen investeringsbeslissing 
2. Ieder legt zijn investeringsbeslissing uit 
3. Iedereen maakt zijn investeringsbeslissing opnieuw 
* Extra stap: Beschrijf één gespreksonderwerp waar iedereen het binnen de groep over eens 

is (geworden). 

 
 
Op de volgende pagina staat de handleiding voor de workshop. 
 
 

Tip: Laad de workshop plaatsvinden bij de dienstverlener: In de werkplaats of op het pompstation. Hiermee 
tonen de asseteigenaar en assetmanager oprechte interesse in de wereld van de dienstverlener.  



 

WORKSHOP ASSETMANAGEMENT ZICHTLIJN 

Deelnemers 
Rol Functie in AM Taken 

Gespreksleider Onafhankelijk, niet betrokken 
bij het onderwerp 

 Leid de workshop 

 Zit gesprekken voor 

 Bewaakt tijd 

 Bewaakt voortgang  

 Bewaakt regels 

(Gedelegeerd) Asseteigenaar Stelt AM-doelen vast Volgt de workshop 

Asset Manager Formuleert plannen om doelen 
te behalen 

Volgt de workshop 

Dienstverlener Voert de plannen uit Volgt de workshop 

 

Materiaal 

 Sjabloon 
 

Regels 

 Niet brengen maar halen: Vertel niet jouw boodschap maar probeer die van de ander te 

begrijpen 

 Alleen verhelderende vragen 

 Geen discussie 

 

Stap 0: 
Kennismaking en introductie investeringsbeslissing door workshopleider 
 

Stap 1:  
Ieder gaat in een aparte kamer of aan een aparte tafel, zitten en vult zonder overleggen stap 1 in 
op het sjabloon. Hierin beschrijft hij twee scenario’s met bijbehorende prestaties, risico’s en kosten 
en geeft zijn voorkeurscenario aan. De mate van onderbouwing ligt niet vast, dit kan op gevoel of 

zelfs met modelberekeningen.  
 

Stap 2: 
Iedereen komt bij elkaar en een voor een worden de investeringsbeslissingen gepresenteerd en 
toegelicht. Iedereen legt dit voor zichzelf vast in stap 2 op het sjabloon. Hierin beschrijft hij wat de 
andere rollen voor prestaties risico’s en kosten hebben opgeschreven en wat hun voorkeurscenario 

is. Er mogen verhelderende vragen worden gesteld.  

 

Stap 3:  
Iedereen vult stap 3 in op het sjabloon 
 

Stap 4: 
Iedereen komt bij elkaar en vult stap 4 in. Hierin beschrijft hij welke investeringskeuze de andere 
rollen hebben gemaakt. De mate waarin deze overeenkomen toont de mate van consensus die 
bereikt is in deze workshop.  
 
* Bonusstap: 

Schrijf op een groot vel één uitspraak op, waarover jullie het allemaal eens zijn. 
 
 


