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Balans tussen kosten, risico
en prestaties

ISO 55002, paragraaf 8.1.4: Bij de implementatie behoort een iteratief* proces te worden
toegepast om te zorgen voor een balans tussen kosten, risico en prestaties, teneinde conflicten
weg te nemen tussen wat er is gepland en wat er kan worden gerealiseerd, waarbij rekening
wordt gehouden met de beperkingen waarvoor de organisatie zich gesteld ziet.
* Iteratief: kwalificatie van een proces dat bij herhaling een aantal bewerkingen uitvoert totdat
aan een gestelde voorwaarde wordt voldaan.

Beheersmaatregel

Een activiteit die zich op enige wijze richt op het elimineren, vermijden of verminderen
(oorzaak dan wel gevolggericht) van risico.

Beleid

- Het aangeven van de richting en de middelen waarmee men gestelde organisatiedoelen wil
gaan realiseren [Aangepast naar ISO 55000, 3.1.18]
- Koers voor het uitvoeren van plannen.
- Het assetmanagementbeleid is een beknopte verklaring waarin de beginselen worden
vastgelegd aan de hand waarvan de organisatie voornemens is assetmanagement toe te
passen om haar
organisatiedoelstellingen te bereiken. Het is niet nodig dat het beleid wordt vastgelegd in een
apart document; het kan onderdeel zijn van andere beleidsstukken of documenten van de
organisatie op hoog niveau en kan bijvoorbeeld worden opgenomen in het SAMP [ISO 55002,
5.2].

Bijwoonpunt (B)

Vooraf vastgesteld moment tijdens de uitvoering waarop Opdrachtgevers aanwezigheid
gewenst is. De Opdrachtnemer heeft geen toestemming nodig van de Opdrachtgever om de
werkzaamheden voort te zetten [Zie ook UAV-GC 2005, hfdst. 9, par. 21].

Competentie

- ISO 55000, 3.1.3: Vermogen om kennis en vaardigheden toe te passen om beoogde resultaten
te behalen
- Het assetmanagementsysteem behoort de competentie-eisen te beschrijven voor
werknemers die betrokken zijn bij assetmanagement. Het implementeren, onderhouden,
evalueren en verbeteren van deze competenties vergt in de regel nauwe samenwerking met
het personeelsmanagementsysteem van de organisatie. Deze twee systemen zouden elkaar
moeten ondersteunen.

Contractwijzigingen

Een aanpassing ten opzichte van wat initieel werd overeengekomen, al dan niet resulterend in
een prijsaanpassing en/of aanpassing van de termijn waarbinnen de overeenkomst moet
worden uitgevoerd. Hieronder wordt niet verstaan de overeengekomen indexering van de
opdrachtsom, invulling van stelposten en verrekening van verrekenbare hoeveelheid. Zie ook
Verzoek Tot Wijziging (VTW).

Corrigerende maatregel

ISO 55000, 3.4.1: Maatregel om de oorzaak van een afwijking (3.1.11) weg te nemen en om
herhaling te voorkomen. Maatregel om de oorzaak van een waargenomen afwijking of andere
ongewenste situatie weg te nemen.
Opmerking: Corrigerende maatregelen worden getroffen om herhaling te voorkomen, terwijl
preventieve maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat zich iets voordoet.

Directiebeoordeling

ISO 55002, 9.3: De directie behoort de assets, het assetmanagementsysteem en de
assetmanagementactiviteiten van de organisatie, alsook de uitvoering van haar beleid,
doelstellingen en plannen met geplande tussenpozen te beoordelen om de geschiktheid,
adequaatheid en doeltreffendheid ervan te bewerkstelligen.

Doel

Een doel of doelstelling is een resultaat waar een persoon of organisatie naar streeft.
Eis van een doelstelling: SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en
Tijdgebonden).

