Naar een kennisportaal Assetmanagement voor alle overheden
In Nederland is binnen de infrastructuur in toenemende mate aandacht voor assetmanagement als
methodisch principe voor beheer en onderhoud. Aanvankelijk werd assetmanagement vooral gezien
om beheer en onderhoud te optimaliseren en werd het door veel decentrale overheden beschouwd
als “oude wijn in nieuwe zakken”. Assetmanagement gaat echter over meer; zaken als verbetering en
nieuwbouw van infrastructuur, maatschappelijke effecten, beheerorganisatie en areaalgegevens op
orde zijn wezenlijk onderdelen. Deze zaken behoren uiteraard tot het vakgebied van de
infrabeheerders; ter ondersteuning daarvan zijn al instrumenten beschikbaar of recent tot
ontwikkeling gekomen. Denk hierbij aan risicomanagement, normkosten en “lifecyclemanagement” .
Een aantal provinciale infrabeheerders is al in een vroeg stadium gestart met onderzoek naar de
mogelijkheden van assetmanagement, hetgeen soms leidde tot gehele of gedeeltelijke invoering.
Los van elkaar werden ook instrumenten voor assetmanagement ontwikkeld. Al snel bleek echter
dat de provincies veel van elkaar kunnen leren: waarom zélf een instrument opnieuw ontwikkelen
wanneer dit al door een andere provincie is gedaan!? De stap naar een gezamenlijk kennisportaal
volgde snel: iAMPro: infra Assetmanagement Provincies c.q. professionals.
Het model van iAMPro is gebaseerd op een aantal principes uit de PAS 55/ISO55000, waarin de ‘plando-check-act’ cirkel duidelijk is te herkennen. Het idee is, om al de noodzakelijke kennis over
beschrijvingen, instrumenten, processen en thema’s via dit portaal te sluiten, waarbij de onderlinge
samenhang via het PAS55/ISO55000-wiel bepalend is.

De ontwikkeling van iAMPro wordt getrokken door de provincies, daarna komt het beheer in handen
van CROW en wordt het portaal opengesteld voor alle overheden van Nederland. De samenwerking
met CROW waarborgt een toekomstbestendig portaal en een maximale toegankelijkheid voor alle
partijen. Dat kunnen ook opleidingsinstituten zijn, die geïnteresseerd zijn in assetmanagement als
filosofie of juist gebruik wil maken van onderdelen..
Op de infradagen laten wij u kennis maken met assetmanagement in het algemeen en het
kennisportaal in het bijzonder. We gaan in het op de bijzonderheden van assetmanagement, de
implementatie ervan in uw organisatie en de potentiele rol van iAMPro in dit proces. De sessie wordt
gedragen door enkele provincies en gemeenten waar assetmanagement al een plek heeft gekregen.

