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Ervaringen met ISO 55000
ISO 55000 is een internationale norm die de eisen voor het ontwikkelen, implementeren,
onderhouden en verbeteren van een managementsysteem voor Asset Management specificeert.
De norm specificeert welke elementen in een Asset Managementsysteem zouden moeten
voorkomen en hoe deze met elkaar verbonden zijn. De invulling daarvan is aan de organisatie
zelf. De norm 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.
Vijf jaar geleden heeft de RET haar ISO 55000 certificaat gehaald en inmiddels is hier weer een
periode verstreken. Hoe is de stand van zaken en wat kan je van het RET-traject leren.
Tijdens dit leerzame webinar bespreken we;
•
Wat heeft de ISO certificering zelf gebracht en wat zijn de aandachtspunten voor
de komende periode
•
Wat is de status van de ISO 55000
•
Wat betekent het structureren van het Asset Management qua effort en
rendement voor verschillende bedrijven
Sprekers:
Martijn de Langen, Asset Manager RET
Martijn is lange tijd vanuit de RET op het vlak van Asset Management actief. Kijkend naar de
risico’s binnen het portfolio om op het totale rendement te kunnen sturen, hoe het infrabeheer in
te richten, hoe om te gaan met capital projects om nu invulling te geven aan het totale Asset
Management. Martijn volgt ontwikkelingen in de markt nauw en heeft een goed beeld van de
hedendaagse uitdagingen. Hij deelt zijn ervaringen met groot plezier
Nico Groen, Directeur Traduco, a Mainnovation Company
Betrokken bij de opzet van ISO 55000, trainer op het gebied van Asset Management, waaronder
de Leergang Asset Management en de training ISO 55000 in één dag. Nico ondersteunt diverse
bedrijven bij de invoering van Asset Management, waarbij de theorie op een praktische wijze
invulling dient te worden gegeven

Aanmelden kan hier!

