Kennis zorgt voor een voorsprong
Zowel personen als organisaties kunnen
zich met hun kennis onderscheiden. Dat
geldt ook voor uw werk als professional.
Hiernaast vertellen cursisten over hun
ervaring met cursussen en opleidingen van
CROW.
Dit keer staan de cursussen Assetmanagement voor Infrastructuur in de spotlight.
Kijk voor alle cursussen op
www.crow.nl/scoormetkennis en
vergroot ook uw slagkracht.
Assetmanagement helpt overheden en
de hen omringende partijen bij het
professioneel beheren van de openbare
ruimte en infrastructuur. CROW omarmt
deze werkwijze. Door kennisproducten en
instrumenten te ontwikkelen die bruikbaar
zijn bij de toepassing van assetmanagement. Door zijn cursusaanbod af te
stemmen op deze methode en door
het kennisportaal iAMPro te faciliteren.
Deelnemers maken tijdens de basismodule
(www.crow.nl/4006) in een dag kennis
met de beginselen van assetmanagement
(volgens ISO 55.000) en met de werking
van kennisportaal iAMPro. Daarnaast
krijgen deelnemers een eerste beeld van
hoe ze assetmanagement kunnen vertalen
naar hun eigen praktijk.
De verdiepingsmodule
(www.crow.nl/4007) is bedoeld voor
personen die de beginselen van
assetmanagement al kennen en die zich
meer willen richten op verdieping van die
kennis en de toepassing in de (eigen)
praktijk. Deze module duurt drie dagen.

Cursisten over basis- en verdiepingsmodule
Assetmanagement voor Infrastructuur
Het CROW-opleidingstraject Assetmanagement voor Infrastructuur bestaat uit drie modules: Game, Basis en Verdieping.
Deze zijn los te volgen en als complete opleiding.
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van Inspectrum volgde de basismodule.
Hij vertelt hoe hij de training heeft beleefd.

van gemeente Súdwest-Fryslân volgde
de driedaagse verdiepingsmodule
Assetmanagement voor Infrastructuur.

Op welke manier heeft u te maken met
assetmanagement?
“Ik werk als inspecteur/adviseur op het
gebied van infrastructuur en openbare
ruimte bij Inspectrum. Ik adviseer met
name gemeenten, bijvoorbeeld als het
gaat om inspecties van wegen en
straatmeubilair.”
Wat heeft u geleerd tijdens de training?
“De basisprincipes en de waarde van
assetmanagement. Ik kwam erachter dat
het veel raakvlakken heeft met wat we al
doen op het gebied van wegbeheer; het
inschatten van risico’s, het maken van
afwegingen, het formuleren van prestatieeisen. Bij assetmanagement krijgt het echt
vorm en gaat het op gestructureerde
wijze, dat zie ik als een meerwaarde.”
Wat vond u van de cursus?
“Die zat goed in elkaar. We hebben in
groepjes een scenario uitgewerkt, dan heb
je echt de praktijk te pakken.”
Bent u van plan om ook de verdiepingsmodule te gaan volgen?
“In de toekomst zeker. Onze corebusiness
is het verzamelen van data. Assetmanagement gaat een stap verder. Dan heb je het
over risicoanalyses, tactische en strategische
afwegingen. We moeten eerst binnen de
organisatie de bekendheid en de waarde
van assetmanagement vergroten.
Eerst verbreding, dan verdieping.”

Sloot de CROW-verdiepingsmodule
daar goed op aan?
“Ja, sommige onderdelen werden me nu
pas echt duidelijk. De CROW-opleiding is
volledig in het Nederlands en zeker als je
de diepte ingaat, is je moedertaal toch het
prettigst. Wat ik verder belangrijk vind, is
dat deze cursus echt is gericht op mijn
vakgebied: de publieke sector en infrastructuur. Bij andere assetmanagementopleidingen gaat het bijvoorbeeld ook over
oliemaatschappijen en de vliegtuigindustrie.”
Heeft u het geleerde al in de praktijk
kunnen brengen?
“Ik heb een assetmanagement-plan van
aanpak geschreven voor onze gemeente.
Dat plan werd gecheckt door een in
assetmanagement gespecialiseerd bureau
en we kregen terug: jullie hebben goed
jullie huiswerk gedaan en goed opgelet
tijdens cursussen. Een mooi compliment.
Straks, als ons plan helemaal af is, zullen
we het delen op iAMPro. Het zal anders zijn
dan bijvoorbeeld de aanpak van voorlopers
als Rotterdam of Apeldoorn.”
In welk opzicht?
“Wij willen het heel pragmatisch neerzetten.
Niet te veel beleid, maar keep it simple.
Dat past bij de noordelijke nuchterheid.
Bovendien zijn we een plattelandsgemeente
met heel veel hectare, die kun je niet
vergelijken met een grote stadsgemeente.
Natuurlijk kijken we naar goede voorbeelden, wekelijks haal ik wel iets van iAMPro,
maar we zetten onze eigen koers uit.”

Niels
van Ommen
Productmanager Educatie
niels.vanommen@crow.nl

30

Waarom heeft u deze training gevolgd?
“We zijn sinds vier jaar een fusiegemeente
en we willen echt een professionaliseringsslag maken op het gebied van beheer. We
willen een assetmanagementorganisatie
worden. Samen met een collega heb ik
daarom op eigen initiatief de verdiepingsmodule gevolgd. Als basis heb ik op een
eerder moment de Engelstalige cursus van
het Institute of Asset Management gedaan.”
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