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onderwerp Scan Assetmanagement

Naar aanleiding van de vragen in uw vergadering van 12 september 2019 én het aangenomen
amendement bij de behandeling van de begroting 2020 op 19 november 2019 is u toegezegd dat er 
via een scan een onderzoek naar de stand van zaken van assetmanagement bij WDODelta zou 
worden uitgevoerd. De externe organisatie die dit onderzoek heeft uitgevoerd is het bedrijf NextStepp. 
Het resultaat van het onderzoek was al eerder gepland, maar door de Covid-19 pandemie heeft de 
uitvoering enige vertraging opgelopen omdat er deels geen fysieke interviews en verificatie 
bijeenkomsten konden plaatsvinden. Deze brief geeft een beknopte samenvatting van het uitgevoerde 
onderzoek en de resultaten. Tenslotte wordt er kort ingegaan op het verbetertraject assetmanagement 
dat naar aanleiding van de scan zal worden gestart. 

Definitie
Assetmanagement is een denk- en werkwijze die zorgt voor het optimale beheer van de middelen (de 
assets) die een organisatie gebruikt om zijn doelen te realiseren (bij WDODelta zijn dit bijvoorbeeld 
persleidingen, stuwen en gebouwen). ‘Optimaal’ wordt binnen deze denk- en werkwijze onder andere 
bereikt door doelen en uitvoerende activiteiten met elkaar in overeenstemming te brengen, 
afwegingen te maken tussen kosten, prestaties en risico’s én in de besluitvorming de totale 
levenscyclus van assets te beschouwen.

IAM model
Het Amerikaanse Institute of Asset Management (IAM) heeft een conceptueel model voor 
assetmanagement ontwikkeld dat in de vorm van 39 onderwerpen verdeeld over 6 thema’s beschrijft 
hoe goed assetmanagement er uit zou moeten zien. Het IAM model wordt ook wel het 
“assetmanagement landschap” genoemd en kan gebruikt worden om assetmanagement te gaan 
inrichten of als toetsingsmodel om de stand van zaken met betrekking tot assetmanagement te 
bepalen.

Scan Assetmanagement
Het hiervoor genoemde IAM model is gebruikt om een scan uit te voeren om de stand van zaken met 
betrekking tot assetmanagement bij WDODelta te bepalen. Hiervoor is in de vorm van interviews en 
vragenlijsten organisatie breed informatie verzameld bij ca. 30 WDODelta medewerkers. Op basis van 
de ontvangen antwoorden, inclusief de geleverde onderbouwing in de vorm van plannen, beleid etc. 
heeft vervolgens een beoordeling plaatsgevonden. Deze beoordeling is uitgedrukt in cijfer op een 
schaal van 1 tot en met 5 voor de zes thema’s waaruit het IAM model bestaat. Het resultaat waren de 
volgende scores: Strategie en planning: 2,81, Asset management besluitvorming: 2,96, 
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Uitvoeringproces: 3,25, Assetinformatie: 2,88, Organisatie & mensen: 2,59 en Risicobeoordeling en 
evaluatie: 3,08. 

Beoordeling score
De gemiddelde score komt uit op 2,93 waarmee WDODelta zich in het midden van de zogenaamde 
beheersmatige fase bevindt. Belangrijkste kenmerk van de beheersmatige fase is dat de benodigde 
processen en systemen aanwezig zijn én worden uitgevoerd om assetmanagement vraagstukken aan 
te pakken en te beheersen. De conclusie op basis van deze score is dat WDODelta met betrekking tot 
assetmanagement een solide basis heeft gelegd maar dat er nog grote kansen voor verbetering zijn. 

Belangrijkste conclusies
Om het optimale beheer van middelen zoals bedoeld in de definitie van assetmanagement te 
realiseren zal WDODelta zich moeten bewegen naar de zogenaamde proactieve fase. In de 
rapportage van de scan zijn vier algemene bevindingen opgenomen die verklaren waarom WDODelta 
zich nog in de beheersmatige fase bevindt en daarmee verbeterpunten zijn:
1. Binnen de huidige bedrijfsvoering zijn de voorwaarden om ‘in control’ te zijn op het gebied van 

assetmanagement vooral aanwezig op het niveau van lopende activiteiten/projecten en 
uitvoeringsprocessen. Hierdoor vindt optimalisatie plaats op het niveau van assets (i.p.v. 
assetssystemen), de focus ligt daarmee op het “goed doen van de dingen” en niet op het “doen 
van de goede dingen.” 

2. Doordat er geen samenhangend strategisch kader is waarin doelen eenduidig worden vertaald 
naar de uitvoering en ook de leer en verbetercyclus nog niet in alle gevallen rond wordt gemaakt 
zijn investeringsbesluiten, onderhoudsprogramma’s, levensduur waarde creatie en strategische 
keuzen in mensen en middelen nog per definitie suboptimaal.

3. De informatie over de assets komt uit verschillende systemen en is niet altijd actueel en 
consistent. De kwaliteit van de besluitvorming wordt daarmee beperkt.

4. Leren en verbeteren van de assetmanagement processen wordt niet actief ingevuld. Wel lopen er 
nu initiatieven om de organisatie verder te ontwikkelen op gebied van assetmanagement, 
zichtbaar is dat de assetmanagement functionaliteit en ervaring toenemen.

Adviezen
Om de proactieve fase te bereiken zijn in de rapportage een negental adviezen aan de ambtelijke 
organisatie geformuleerd om de hiervoor genoemde verbeterpunten te realiseren:

1. Geef assetmanagement een positieve lading door het onderdeel te laten zijn van een 
geïntegreerde aanpak om samenhang te brengen in strategie & planning, assetmanagement 
besluitvorming en uitvoerende processen. Borduur hierbij voort op de basisvoorwaarden die 
reeds aanwezig zijn en de ontbrekende schakels die in ontwikkeling zijn.

2. Neem de assetmanagement functionaliteiten op in het bestaande bedrijfsvoeringsmodel (het 
kader voor de inrichting van de bedrijfsvoering) van WDODelta met als belangrijkste doel het 
creëren van samenhang en eenduidigheid in de bedrijfsvoering.

3. Kies geen organisatie brede uniforme aanpak maar sluit de aanpak, methoden en technieken 
aan op de behoefte vanuit de diverse assetsoorten.

4. Richt de assetmanagementorganisatie en de assetmanagementprocessen in op basis van 
duidelijke organisatierollen en doorbreek hiermee de beperkingen door het denken vanuit 
structuur en hiërarchie.

5. Formuleer heldere verwachtingen. Benoem trekkers voor ontwikkeling van de 
assetmanagement rollen en creëer tijd en ruimte voor het invullen van deze rollen.

6. Ontwikkel strategische assetmanagement plannen en maak organisatie-brede
(gebieds)afwegingen over het leveren van waarde (prestaties, kosten en geaccepteerde 
risico’s) op niveau van assetprotfolio/areaal, assetsoorten en assets. Stel daarbij prioriteiten.

7. Kies voor het principe van "on the job" leren en iteratief ontwikkelen. Maak een competentie 
ontwikkelingsplan.

8. Besteed aandacht aan een samenhangend configuratiemanagement.
9. Ontwikkel informatiebeleid vanuit assetmanagement optiek (optimale ondersteuning van de 

assetmanagement processen). 
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Vervolg: Opgave Assetmanagement t/m 2025
Wat betreft de wijze waarop WDODelta met de adviezen omgaat melden wij u dat er een 
verbetertraject is ingericht om de adviezen te gaan realiseren. Trekker van dit verbetertraject is het 
afdelingshoofd Beheer waterketen. De definitieve invulling van het verbetertraject zal nog nader 
worden bepaald, maar de volgen onderwerpen zullen in ieder geval aandacht krijgen:

 Uniformeren van werkprocessen en deze verrijken met assetmanagement werkwijzen.
 Opstellen strategische assetmanagementplannen en assetplannen.
 Maken van keuzes op het juiste moment en organisatieniveau.
 Verbeteren informatievoorziening.

Resultaat van het verbetertraject zal zijn dat op basis van goede informatie, via besluitvorming op 
basis van kosten, prestaties en risico’s gezorgd wordt voor een optimale inzet van assets, en daarmee 
het bereiken van de organisatiedoelen 

Uit ervaringen bij andere organisaties blijkt dat het bereiken van deze situatie meerdere jaren in 
beslag neemt. Een gedetailleerde planning zal nog worden gemaakt, maar het doel is dat WDODelta 
(zoals oorspronkelijk ook was gesteld) in 2025 het verbetertraject heeft afgerond.

Het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta
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E. de Kruijk D.S. Schoonman


