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Ambitie MET 

Techniek

State of the art system

� Assets

� IT



Ambitie MET 

Organisatie

� Efficiënt reizigers vervoeren

� Excellente dienstverlening

� Asset management als principe

� Continue procesoptimalisatie

� "Dingen kunnen doen die anderen 
niet kunnen“

� "Onorthodox werken“

� In control zijn 

� Publieke opinie & erfgoed
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Personeel

� Werkend volgens 
kernwaarden

� Continuïteit

� Kennisdeling

� Integrale samenwerking
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Personeel

� Werkend volgens 
kernwaarden

� Continuïteit

� Kennisdeling

� Integrale samenwerking

Alert
24/7 werken en 100% alert blijven.

Dat moeten we.
Want dingen kunnen nu eenmaal fout 

gaan.
Dan staan we klaar en grijpen we in.

Daadkracht
Mannen van staal en beton bouwen

aan iets moois.
Met beide benen op de grond en 

opgestroopte mouwen iets tot stand 
brengen.

Samen werken wij aan een betere stad.

Sensitief
Luisteren en voelen wat er leeft. 

Ingaan op vragen.
Dieper graven en echt luisteren

naar bewoners, ondernemers en reizigers.
Dat doen we, want we hebben geleerd.

Realistisch
Hier zijn we.

Oprecht en recht door zee.
Moeilijkheden te lijf gaan.

Mogelijkheden inschatten en 
risico’s benoemen.

We zeggen wat we doen en waar we staan.
Eerlijk en realistisch.
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Bedrijfsprocessen

Werkend vervoer systeem (WVS) 
volgens de laatste vereisten en 
maatschappelijk belang

� Systematisch asset
management

� Efficiënt beheer

� Moderne en beheerste 
manier van aansturen

� Top projectmanagement

� Opdrachtgeverschap projecten 
en programma’s
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Bedrijfsprocessen

Werkend vervoer systeem (WVS) 
volgens de laatste vereisten en 
maatschappelijk belang

� Systematisch asset
management

� Efficiënt beheer

� Moderne en beheerste 
manier van aansturen

� Top projectmanagement

� Opdrachtgeverschap projecten 
en programma’s

Plan

DoCheck

Act

PAS 55: 2008

Asset management 
systeemstructuur

2. Asset management beleid

3. Asset management Strategie / Doelen / 
Plannen

3.1 Vaststellen AM strategie

3.2 Vaststellen AM doelen

3.3 Opstellen AM plannen

3.4 Opstellen risico managementplannen

4. Asset management 
voorwaarden & sturing

4.1 Bepalen structuur, hiërarchie en 
verantwoordelijkheden

4.2 Wel / niet uitbesteden AM activiteiten

4.3 Bepalen opleiding houding en kennis / 
vaardigheden

4.4 Bepalen communicatie, consultatie, 
participatie wensen

4.5 Bepalen documenten management systeem

4.6 Bepalen management informatie systeem

4.7 Bepalen veiligheids-managementssysteem

4.8 Vaststellen wet- en 
regelgeving criteria

4.9 Bepalen verandermanagementproces

5. Doorvoeren AM plannen

5.1 Implementatie AM activiteiten

5.2 Implementatie AM voorwaarden middelen 
en sturing

6. AM prestatiemonitoring en optimalisatie

6.1 Bepalen prestatie conditiemonitoring

6.2 Bepalen analyseproces geregistreerde 
verstoringen, 
defecten, incidenten en overige afwijkingen

6.3 Bepalen evaluatieproces uitkomst 
analyseproces

6.4  Bepalen conditiemetingen en overige audits

6.5 Bepalen verbeterproces inclusief bijhorende 
verbeteractiviteiten

6.6 Bepalen rapportagewijze

7. Management Review

1. Algemene grondslagen Asset management
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Ambitie MET/E&B 

Bedrijfsprocessen

Werkend vervoer systeem (WVS) 
volgens de laatste vereisten en 
maatschappelijk belang

� Systematisch asset
management

� Efficiënt beheer

� Moderne en beheerste 
manier van aansturen

� Top projectmanagement

� Opdrachtgeverschap projecten 
en programma’s

E&B
( eigenaar en contracthouder)

GVB
( Contractmanagement en Regie)

Leverancier
( 1e , 2e, 3e lijnonderhoud)

GVB ( optioneel: 1e lijnonderhoud 
door leverancier bij GVB belegd)

B&O 
Contract

BORI
Contract

Contract Dagelijks 
Onderhoud
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Huidige en 

toekomstige situatie

Dit is een 

overgangseffect, 

graag niet 

verwijderen! 



Huidige situatie Toekomstige situatie

Traditionele Opdrachtgever – Opdrachtnemer verhouding Business Partnership in keten met GVB RS

Periodieke fysieke inspecties
Minder fysiek inspecteren & preventief onderhoud door real-time 

monitoring

Beperkte kennisdeling / transparantie
Verzamelen, analyseren en besluiten o.b.v. centrale feitelijke management 

informatie; niet alleen beheer en onderhoud; ook vervanging en nieuwbouw

Exploitant verantwoordelijk voor veiligheid
Met implementatie WLS wordt beheerder overal verantwoordelijk voor 

veiligheid, vergunningverlening en beschikbaarstelling

Activiteiten voorschrijven middels B&O contracten B&O contracten managen op output

Meerdere data omgevingen geeft diffuse management informatie In control zijn door één info omgeving

Diverse data omgevingen zijn ingericht lokale behoefte

Big Data concept: het inzetten en combineren van bestaande en nieuwe 

technologieën op het gebied van opslag, verwerking en analyse van 

gestructureerde en ongestructureerde data
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overgangseffect, 
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Vervangingsprojecten (MVP)

E&B

GVB Infra

GVB Operationeel Beheer

GVB Dagelijks Onderhoud GVB Projecten

Onderaannemers B&O Onderaannemers MVP

BORI (OB, MOP en MVP)

BORI (OB, MOP, MVP)

1e, 2e, en 3e onderhoud

Onderhoudscontracten

Huidige & toekomstige situatie

E&B
E&B

( eigenaar en contracthouder)

GVB
( Contractmanagement en Regie)

Leverancier
( 1e , 2e, 3e lijnonderhoud)

GVB ( optioneel: 1e lijnonderhoud 
door leverancier bij GVB belegd)

B&O 
Contract

BORI
Contract

Contract Dagelijks 
Onderhoud
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Wijze van aanbesteding

Huidig DC(M) Contract

Functionele Specificaties Planning Ontwikkeling Realisatie Verificatie/Validatie Exploitatie Ontmanteling

Eigenaar Leverancier Leverancier Leverancier Leverancier/Eigenaar Eigenaar Eigenaar

Huidig Bestek contract

Technische Specificaties Planning Ontwikkeling Realisatie Verificatie/Validatie Exploitatie Ontmanteling

Eigenaar Eigenaar/Leverancier Leverancier/Eigenaar Leverancier Leverancier/Eigenaar Eigenaar Eigenaar

Hybride contract

Technisch & Functioneel Planning Ontwikkeling Realisatie Verificatie/Validatie Exploitatie Ontmanteling

Eigenaar Eigenaar/Leverancier Leverancier/Eigenaar Leverancier Leverancier/Eigenaar Eigenaar Eigenaar



Eisen Eigenaar

� CRS 1
�Systeembeschrijving (OCD exploitatie en beheer&onderhoud);
�Integraal Programma van Eisen (Functionele Specificaties);
�Objectencatalogus (Technische Specificaties);
�Data en Informatie specificeren;

�Data en Informatiestromen specificeren
�Projectfase
�Exploitatiefase

�Benodigde Data en Informatiekanalen specificeren
�Projectfase
�Exploitatiefase

�CRS 2
�Go/No Go momenten per projectfase opnemen in procesafspraken

�Afstemming Programma cq Projectteam
�Afstemming Programma cq Projectleveranciers



Met hybride projectcontract als eigenaar/opdrachtgever 
vanaf realisatie areaal de regie op het systeem.


