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We believe in a world 

where accidents due to 

preventable asset 

failures, need not 

happen. 

Our mission



With our services and 
software we deliver 
insights that enable our 
clients to gain full 
control over their 
assets, making them 
able to focus on their 
business objectives.

We enable full 
control over assets



• Demonstrate risks 

and value

• Connect the dots

• Simplicity

• Get  it done

Strategic pillars



Asset Management Informatiesystemen

De wereld van Infrastructurele Assets…
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Prestaties

Risico’s Geld



IoT + Big Data case study door 
IBM in de dagmijnbouw toont 
aan dat het loont om verder te 
kijken dan ons begrip lang is…

In essentie:

Combineren van machine-
sensoriek met andersoortige 
procesparameters levert nieuwe 
inzichten op.

In dit geval werd daarmee forse 
prestatiewinst geboekt door de 
combinatie van 
productieparameters en 
toestandsafhankelijke data 
tezamen af te stellen.

Nieuw optimum tussen operating 
window en maintenance window
gevonden > 5-7% prestatiewinst.

Praktisch voorbeeld IoT + Big Data
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Stelling
“Intelligente analyses en
diagnostiek, daar komt altijd
menselijke intelligentie bij kijken.”



Hoe maken we informatiesystemen eenvoudiger?
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De EAM system configuratie is de motor gereed om te starten….

….Maar deze zal nooit gaan presteren zonder een goed getrainde en
vaardige pilot op de bestuurdersstoel….

….en met kwalitatief goede data als juiste brandstof ….



De speler staat nog altijd centraal…
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• Welke processen moeten we 

besturen?

• Met welke dynamiek hebben

we te maken?

• Welke data hebben we voor

elke processtap nodig?

• Wie wordt eigenaar van welk

process?

• Hoe kunnen we elke process 

“rond” maken? (PDCA-cyclus)

Proces IT Data Model

• Hoe bepaal je de 

representatievorm per speler?

• Welke data hebben we daar

voor nodig?

• Aan welke eisen moet die data 

voldoen?

• Hoe verkrijg ik die data?

• Hoe faciliteer ik dat het beste?

• Hoe stel ik zeker dat ik de data 

ook ga krijgen in ABC?

• Wat is onze (organisatie)strategie?

• Hoe bepalen we de informatiebehoefte

per speler?





Maak de complexe EAM wereld zo eenvoudig mogelijk…
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Asset Master Data

- Technical Health

- Compliance related Assets

- Hazard classification

- Management of Change

- Master Data Governance

Financial Budgeting & Cost Control

- Asset Capital Management

- Asset Valuation

- Stock Valuation

- Maintenance Budgeting

- Maintenance Spend Management

Supply Chain Management

- Procurement

- Services Management

- Inbound and outbound

- Import/export regulations

Inventory Management

- Item segmentation

- Item catalog management

- Physical Inventory management 

- MRP

Asset Performance Management

- Asset Lifecycle Management

- Loss & Failure Reduction

- Predictive Analytics

- Maintenance Modeling

- Reliability Engineering

- Criticality Analysis

- Compliance Management

Workflow Management

- Service Requests handling

- Work Order handling

- Planning & Scheduling

- Preventive Maintenance execution

- Compliance Manager

Asset Portfolio Management



Wat stop je zoal in een EAM blauwdruk?
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Blueprint
Business ProcessesData Standards



6 Processen + Data Objecten:

Welke processen willen we besturen?
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Vervult informatiebehoefte…

(Financial) 

Asset Lifecycle 

Management
1

Maintenance & 

Reliability Engineering2

3
Master Data 

Management & 

Governance

4
Inventory & Supplier 

Management

5
Workflow 

Management, 

Planning & Scheduling

6
MRO Material & 

Service Supply

• Wat is de huidige toestand van de Asset 
in de levenscyclus?

• Wanneer moet ik herinvesteren?
• Hoe ontwikkelen zich de beheerkosten

vs prestaties?

• Waar wijkt de balans tussen prestaties, 
kosten en risico’s af van he plan?

• Wat ligt daaraan ten grondslag?
• Welk activiteitenplan moet ik

ontwikkelen voor de komende periode?
• Wat gaat dat kosten?

• Welke opportunity windows heb ik ter 
beschikking of moet ik creëren?

• Hoe plan ik alle activiteit-clusters?
• Hoe bereik ik een efficiente uitvoering?
• Hoe kan ik dit het beste coördineren?
• Hoe monitor ik mijn werkdoorzet en

geleverde kwaliteit?



Welke technologie heb ik ter beschikking?
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Technologieën6 Processen + Data Objecten:

(Financial) 

Asset Lifecycle 

Management
1

Maintenance & 

Reliability Engineering2

3
Master Data 

Management & 

Governance

4
Inventory & Supplier 

Management

5
Workflow 

Management, 

Planning & Scheduling

6
MRO Material & 

Service Supply



Wat zijn belangrijke Kritische Succes Factoren?
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Gewenste (Best Practice) Situatie

“Ik kan middels onze BI dashboards en

trendrapportage de juiste beslissingen

nemen obv van het inzicht dat dit mij

verschaft.”

“Ik heb voldoende grip op de conditie en

prestaties van de Assets die wij

beheren. Alle afwijkingen zijn goed te

verklaren, waarop ik de juiste

maatregelen kan treffen en de 

uitvoering kan aansturen.”

“De informatie die ik nodig heb om mijn

werk te doen is tijdig en complete 

voorhanden. Met behulp van het 

system kan ik vrijwel alles opzoeken en

ken ik de juiste prioriteiten. De 

werkadministratie is goed te doen.”

Daar is o.a. voor nodig…

People/Organisatie:
De juiste speler met de juiste talenten in de 
juiste rol.
Geen conflicterende rollen aanwezig in het 
Roles & Responsibilities Model (TBVA).

Processen & Data:
Uniforme, heldere en dus eenvoudige
processen.
Heldere, passende data-standaarden en
kwaliteits-criteria.
De match tussen strategische, tactische en
operationele stuurinfo met de processen
klopt.

IT & Technology:
Passende, eenvoudige oplossingen in de 
vorm van faciliterende devices, schermen
en rapportages.
Waar we kunnen automatiseren…doen.
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Op reis….hoe maken we het praktisch… 



De weg naar goed systeemgebruik…hoe pak je dat aan?
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Proces passend op de organisatie

maken of vice versa.

• Process fit-gap vereist brede

ervaring en kennis van APM.

• Het process is grafisch en

tekstueel helder en vertelt het 

hele verhaal.

• Alles krijgt een eigenaar!

– Proces-stappen

– Data-objecten

– KPI’s

– Rapporten

• Toverwoord….Eigenaarschap!



Het verschil tussen een business process en een IT proces
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IT BUS



Een kloppend organisatiemodel; het spel der rollen
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Combination of roles

Benchmark directions
Plant manager

...

Maintenance

Technician

.

.

...

...

...

...

Maintenance 

Manager

.

.

...

Maintenance 

Storekeeper

.

.

...

Technical 

buyer

.

.

...

Maintenance 

Supervisor

.

.

...

Maintenance 

Planner/Prep

.

.

...

Maintenance 

Scheduler

.

.

...

Reliability 

engineer

.

.

...

Project

Engineer

.

.

...

Role
f

t

e

Name



Role & Responsibility Matrix; werken met profielen
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Voor elke system-rol is een gewenst

competentieprofiel geformuleerd. 

Medewerkers weten wat er in de nieuwe

situatie van hen verwacht wordt en

kunnen daar naartoe groeien.



Het verschil tussen IT standards en Business standards
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IT BUS



Het juiste principe van trainen
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Train Business Processes

Train IT screens

Delivers Capability
If you can't fly, Run

If you can't run, Walk

If you can't walk, Crawl

But, by all means keep moving

Dr. Martin Luther King Jr.



Praktische zaken die het leven eenvoudiger maken…
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Procesbestuurders (Werkvoorbereiders, 

Planners, Coordinatoren worden gefaciliteerd

met flow dashboards die direct afwijkingen

aangeven van de normale situatie.



Praktische zaken die het leven eenvoudiger maken…
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Eindgebruikers worden gefaciliteerd door 

vereenvoudigde checkvragen om ze te helpen

de juiste informative in te brengen.



Systeem-gebruiksmonitor; weten wat er gebeurt

De go-live van een systeem…is het beginpunt voor de organisatie

Het system accellereert mijn capaciteiten…

Sense of Urgency

1. Asset Management

2. Financial Support

3. Workflow Management

4. Reliability Engineering

5. Planning & Scheduling

6. Logistics & Supply Chain

Asset Management…

Financial Support

Workflow management

Reliability engineering and support

Planning & Scheduling

Logistics & supply chain support

Asset Management…

Financial Support

Workflow management

Reliability engineering and support

Planning & Scheduling

Logistics & supply chain support

My routine job is hard to play with the new system!Resultaat: Mijn bestaande werk in mijn aangepast rol gaat eenvoudiger. Ik

kan me nu concentreren op verbeteren.
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Value Realization plan; de echte reis naar resultaat
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Session 1: 
Put them at 
ease

Solve the 
burning 
issues on 
basic system 
use.

Session 2:
Next level 
exploration

Answer burning 
questions on 
next step in 
usage.

Show them how 
to do it right.

Session 3:
Solve the 
frustration

Support users to 
speed up and 
combine the basics 
to be more 
efficient

Show them how to 
do it right and 
quick.

Session 4: 
Challenge the 
process!

Users need to be 
reminded to the 
original process 
design.

Show them the 
process and role 
play.

Session 5:
Take it away!

Challenge the 
users to show 
their own 
prepared cases

Let the users 
show they do it 
right according 
the process.

D
a

ta
 E

n
tr

y 
q

u
a

lit
y

+

P
D

C
A

T
ra

n
sf

e
r

B
u

tt
o

n
s 

to
 P

ro
ce

ss
 s

k
ill

s Plan

Do

check

Act

Business (process) 

standards

Go Live 
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Dank voor uw aandacht!
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