Een interview met Micha van Engelen (assetmanager gemeente Rotterdam)

Post-HBO Assetmanagement:
‘Gesterkt door de kennis’

In het najaar van 2020 rondde Micha van Engelen
(gemeente Rotterdam) de post-HBO bachelor
Assetmanagement af. “De opleiding is heel praktijk
gericht. Je kan het goed in je dagelijks werk
integreren.”
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Nieuwe functie

“Je zit met een club met hetzelfde doel maar wel

De gemeente Rotterdam is geen beginneling als

een diverse groep. Daarom kan je veel ervaringen

het gaat om assetmanagement. Op veel plekken

uitwisselen. We zaten bovendien door elkaar met

binnen de organisatie wordt al via de ideeën van

gemeentelijke organisaties en het bedrijfsleven.”

assetmanagement gewerkt. Toch zijn er nog altijd
verbeterpunten mogelijk, zo ziet ook Micha van

Groeien in de functie

Engelen, assetmanager voor riolen, gemalen en

Enkele maanden na de afronding, zijn de lessen en

persleidingen in de gemeente.

de werkvormen nog steeds bijgebleven. Van Engelen:
“Wat ik heel prettig vond, is dat we toen werkten

Deze functie als assetmanager kreeg hij kort voordat

richting een beroepsproduct zoals rapporten, maar

hij startte met de opleiding: “Om deze functie aan te

ook posters. Vervolgens deden we een klassikale

nemen, was het voor mij belangrijk een opleiding te

review van de producten. Zo hielpen we elkaar om

volgen. Deze opleiding van CROW en Avans+ werd

een product beter te maken. Dan wordt je echt

toen aangeraden door een collega.”

aangezet om na te denken. En daardoor kom je steeds
een stapje verder.”

Zonder twijfel stapte Van Engelen in deze leergang
samen met een andere collega. De opleiding kreeg
echter na enkele maanden wel een andere vorm
vanwege de corona-epidemie. Desalniettemin werd
het plezier en het leren er niet minder om, vooral
dankzij de samenwerking met de anderen in de
opleiding.

Micha van Engelen was voor z’n opleiding nog
beheerder riolering, maar mag zich tegenwoordig assetmanager noemen. Halverwege
de opleiding kwam corona, wat de aard van de
opleiding en het werk wel veranderde. “Daarom
hou ik er ook wel van om elke dag even eruit te
gaan om te sporten. Toch even die compensatie
voor achter het scherm zitten.”

Ik voel mij gesterkt door de kennis. Ik ben zekerder in mijn werk en
ik treed dus sneller naar voren als er vragen worden gesteld of er
discussies zijn.
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Van Engelen merkte hierdoor al snel dat hij tijdens

iemand over te kunnen sparren. Want soms merk je

de opleiding al groeide in zijn nieuwe functie. “In het

dat je collega dingen anders ziet of geïnterpreteerd

voorjaar kwam ik net kijken als assetmanager, dan

heeft.”

ben je veel meer afwachtend. Ik heb me nu versneld
ontwikkeld, en ben meer naar voren gestapt in mijn

“Bovendien”, aldus Van Engelen, “het is ook gewoon

functie. Dus ik ben nu de spil van de afdeling op dit

leuk. Ik ging er met plezier naar toe. Je zit met

gebied.”

een clubje mensen die iets wil leren. Dan heb je
een bepaalde energie. De veranderingen in de

“Ik voel mij gesterkt door de kennis. Ik ben zekerder

buitenruimte en de zaken waar gemeenten mee te

in mijn werk en ik treed dus sneller naar voren als

dealen hebben gaan snel. Je moet nieuwe informatie

er vragen worden gesteld of er discussies zijn”, zo

ophalen. Als je er een paar jaar uit bent kan je al niet

omschrijft Van Engelen zijn werk na de opleiding.

meer meepraten. Je moet blijven leren. En dat kan
met zo’n opleiding.”

Hiervoor hielp het ook dat ze vanuit de gemeente
Rotterdam met z’n tweeën naar de opleiding waren
gegaan. “Dat is een tip voor iedereen die de opleiding
wil volgen”, zegt Van Engelen, “Daar heb je heel veel

Post HBO Assetmanagement nader bekeken

aan. Het is fijn om in de tijd na een module daar met

Tijdens deze leerweg wordt over een periode
van 40 weken, door middel van modules,
ingezoomd op alle aspecten van Assetmanage-

De modules

ment. De opleiding is een samenwerking tussen

De opleiding bestaat uit vijf grote modules. De assetmanagement basis,

CROW en Avans+. De opzet van de opleiding is

waar de basisbegrippen en werkprocessen aan bod komen. Risico-

geheel op de praktijk gericht. Deelnemers gaan

beheersystemen, waarin ook de implementatie van systemen in terug

tijdens de modules, waarin alle aspecten van

komen. Daarnaast is er de module databeheer, de module lifecycle

assetmanagement aan bod komen, aan de slag

management & financiële processen en de module Strategie, waar het

met eigen casussen.

SAMP (strategisch assetmanagement plan) en de wet- en regelgeving
aan bod komen. Na het succesvol doorlopen van de volledige
opleiding ontvang je het postbachelordiploma ‘Assetmanagement
openbare ruimte’.

M
 eer informatie over Postbachelor
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