AMC 2020 Handout versie 20-11-2019

ASSET MANAGEMENT CONTROL 2020
AMC 2020 is de vernieuwde aanpak om kapitaalgoederen over de gehele levenscyclus zo kosteneffectief
mogelijk te; specificeren, ontwerpen, realiseren, exploiteren en veelal ook weer uit te faseren. Denk
hierbij aan; Infra, Vastgoed, Installaties, Rijdend, Varend en Vliegend Materieel.

AMC 2020 is een integrale aanpak bestaande uit de volgende disciplines

Asset Performance Management
Hieronder vallen aspecten zoals;
normeren, registreren, monitoren,
bijstellen en verbeteren.

Asset Life Cycle Management
Hieronder vallen aspecten zoals:
plannen, budgetteren, modelleren,
simuleren en rapporteren, over de
gehele levenscyclus van assets.

Asset Logistics Engineering
Hieronder vallen de technische aspecten van
assetmanagement, zoals het ontwerpen en/of
specificeren van de; documentatie, configuratie,
testen, onderhoudsplannen, et cetera.
Binnen de defensiesector is dit bekend als
Integrated Logistics Support of
Through Life Engineering.
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AMC 2020 is compliant aan de Internationale Standaard ISO 55000
Voor wat betreft het benodigde
assetmanagementsysteem biedt de
internationale standaard ISO 55000 een
duidelijke structuur, waarmee de ‘line of sight’,
c.q. de beheersing en besturing, van alle asset
gerelateerde processen, voor eenieder
inzichtelijk wordt.
Binnen de dagelijkse bedrijfsvoering zorgt de
assetmanagementfunctie ervoor dat deze, asset
gerelateerde, ‘line of sight’ up-to-date blijft en
voor alle betrokkenen inzichtelijk en transparant
is.
Bij Asset Management Control gaat men er dan ook vanuit dat assetmanagement wordt uitgevoerd door
‘professionals’ met ‘betrouwbare informatie’.

AMC T&T ondersteunt daarbij door het leveren van Tools, Training en Support
Tools
In de vorm van; methoden, technieken en webapplicaties, afgestemd op uw behoefte en situatie.

DGAME

AMC-Scan

VALID

DYNAM

ORCA

ILSA
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Training
In de vorm van maatwerk als instructie op de werkplek tot en met post HBO-opleidingen in
samenwerking met een hogeschool (Avans+, InHolland).

Support
Dit kan bestaan uit (strategisch) advies, IT Engineering en ondersteuning, bij zowel de implementatie als
uitvoering van assetmanagement.
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Asset Performance Management

OPTIMALISEREN

Asset Performance Management (APM) gaat over het zodanig inrichten van de keten dat prestaties
meetbaar worden en dat deze asset(systeem)prestaties vertaald kunnen worden naar prestaties van de
afzonderlijke onderdelen/installaties van het systeem. Het omgekeerde geldt dan ook waardoor
prestaties van de afzonderlijke onderdelen/installaties, geabstraheerd kunnen worden tot de prestatie
van het systeem/netwerk als geheel.

Tools
DGAME staat voor Dynamic Gathering Asset Management Enhancement
DGAME is een serious gaming platform waarin het
teambelang centraal staat, want assetmanagement
is meer dan alleen Operations & Maintenance!
Ervaar de kansen én bedreigingen die zich
voordoen bij Operations & Maintenance (O&M)
van een offshore windpark!
DGAME biedt een unieke spelomgeving waarin
deelnemers bekend worden gemaakt met Asset
Management Control. Deelnemers krijgen de kans
om zelfstandig (DGAME1) of in teamverband
(DGAME2) de koers uit te zetten voor Operations
& Maintenance in één van de meest dynamische en uitdagende sectoren waar assetmanagement wordt
toegepast. Met DGAME kan men inzicht en vaardigheden op het gebied van assetmanagement trainen,
opfrissen of juist ontwikkelen.
DGAME2 is een web based applicatie waardoor het spel gespeeld kan worden binnen iedere gewenste
locatie. Tijdens een gamesessie vormen de deelnemers (3-18 personen) samen het Life Cycle
Management (LCM) Team. Hierbij staat het teambelang centraal, want assetmanagement is meer dan
alleen Operations & Maintenance. Zij gaan gezamenlijk de uitdaging aan om op een zo kosteneffectieve
manier te streven naar een maximale Return on Investment c.q. investeringswinst.
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AMC-Scan voor periodieke assetmanagement audits (ISO 55001) en het monitoren van verbeteringen
De AMC-scan is gebaseerd op de eisen uit
de ISO 55001 norm.
De AMC Scan kan in een dagdeel worden
uitgevoerd en bestaat uit een korte
introductie die geven wordt door de
‘facilitator’, bijvoorbeeld een onafhankelijk
consultant.
De groep deelnemers, meestal 4 tot 8
personen, komen uit de betreffende
organisatie(s), die met elkaar voldoende
kennis van de processen en het beoogde
assetmanagement vertegenwoordigen.

VALID staat voor Verified Asset Logistics Information Domain
o

o

o
o

o

o
o
o
o
o
o
o
o

VALID webportals voor integraal
assetmanagement en informatiebeheer
dankzij schaalbaarheid, vanaf
enkelvoudige webapplicaties tot
multifunctionele webservices
hoge mate van beveiliging door
dagelijkse back-ups en een inlogcode
per gebruiker
kosteneffectief door maximaal gebruik
van standaard applicaties en browsers
geïntegreerde bedrijfsfuncties zoals;
agenda, contactenlijst en
documentbeheer
het veilig instellen en beheren van
informatie-uitwisseling met andere
partijen
leverbaar inclusief zowel het technischals functioneel beheer (helpdesk)
functies zijn onbeperkt uit te breiden d.m.v. specifieke componenten
gegevensuitwisseling mogelijk met alle andere informatiesystemen
fungeert als centraal communicatieplatform (de e-mail killer)
informatieschermen naar uw eigen wensen ingericht
duurzaam als vervanger van het hardcopy archief
wereldwijd toegankelijk via Internet
een professionele ondersteuning.
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Om een VALID Portal te kunnen opzetten is het van belang om een aantal zaken van te voren af te
stemmen, zoals:
Portal Sitemap: De inrichting van de portal wordt afgestemd en gemaakt op basis van het gewenste
gebruik van de portal.
Users and Permissions: Welke gebruikers dienen er toegevoegd te worden en welke rechten krijgen de
gebruikers(groepen) binnen de portal.
Content en Add-on’s: De inhoud en inrichting van de sub-sites/pagina’s; hoe de inhoud wordt geplaatst
en bijgehouden.
Layout and Design: De VALID Portal gaat uit van een standaard (SPP) layout, v.w.b.; kleurstelling, logo’s
en afbeeldingen, die door ons kunnen worden aangepast om de VALID+ Portal perfect te laten
aansluiten bij de huisstijl van uw organisatie.
Hosting and Support: De hosting van de portal kan zowel intern of extern, van uw organisatie, worden
geregeld. Als er binnen de organisatie nog geen SPP platform aanwezig is, heeft het de voorkeur de
hosting uit te besteden aan daarvoor ingerichte hosting providers welke een goede; uptime, beveiliging
en back-up garanderen.
System Requirements: VALID Portal is website gebaseerd en kan met iedere browser worden gebruikt,
echter bieden Microsoft producten als Office, Outlook en Internet Explorer de grootste meerwaarde.
In het beheren van de portal zien we verschillende rollen:
Portal Manager: Dit is de portal administrator die overal alle toegang toe heeft. Via deze beheerder
kunnen gebruikers worden aangemaakt en portals worden toegevoegd of verwijderd.
Sub-site Manager: Afhankelijk van het aantal gebruikte sub-sites kunnen meer gebruikers deze rol
krijgen. De site manager kan aanpassingen maken in lijsten en de inhoud ervan. Tevens kan deze als
eigenaar van een gebruikersgroep worden gezet zodat er gebruikers aan een groep toegevoegd kunnen
worden.
Content Manager: De content manager is verantwoordelijk voor de geplaatste inhoud op de portal. Het
is de bedoeling dat de info up-to-date blijft en wordt aangevuld indien nodig. De content manager kan
erop aangesproken worden dat de inhoud niet klopt waardoor hij gevoeliger wordt om de inhoud
daadwerkelijk kloppend te krijgen.

AMC Tools zijn webbased en gebaseerd op, dan wel geïntegreerd met, MS SharePoint Portal. De tools zijn te
gebruiken vanaf een beveiligde Internetserver of te installeren binnen uw ‘eigen’ IT-omgeving.
AMC Trainingen voorzien in het effectief kunnen gebruiken van deze tools waarbij deze dan ook als digitale
leeromgeving fungeren.

6 - 17

AMC 2020 Handout versie 20-11-2019

Training
Basiscursus Assetmanagement
ISO 55000 compliant en met een digitale leeromgeving.

Deze module beslaat 4 dagen van 2 sessies zoals hieronder aangegeven.
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Actor Performance Analysis
In deze module wordt een praktische benadering behandeld voor het kwalificeren en kwantificeren van
de noodzakelijke 'actorenprestaties' en hun relaties met stakeholders, zoals klanten en uitvoerders. Het
doel is een logische en effectieve logistieke processtructuur te creëren.
De module begint met het, in groepssessies, uitwerken van verschillende activiteitendiagrammen
(eenvoudige procesmodellen). Daarna worden de overwegingen en resultaten in plenaire sessies
besproken. Met de dan opgedane ervaringen is het mogelijk om een compleet logistiek procesmodel te
structureren dat als basis kan dienen gedurende de gehele levenscyclus van een asset.

Informatiemanagement
Asset Management Information (AMI) richt zich puur op het beter kunnen beheren en toegankelijk
houden van alle vormen van ‘asset’ informatie gedurende de gehele levenscyclus van dat ene of
meerdere asset(s). Voor complexe kapitaalgoederen (assets) begint AMI al bij de voorstudiefase. Bv, door
het opslaan van alternatieven op systeemniveau, die zijn getoetst aan het globale gebruiksplan. Hieruit
kan blijken dat de eisen opnieuw moeten worden gedefinieerd via een herziening van de operationele
behoeften. Zo worden er per alternatief vaak ook levensduurkostenraming opgesteld. Uiteindelijk
worden in dit stadium al een groot gedeelte van de uitgangspunten voor de instandhouding op
systeemniveau vastgelegd.
Al deze informatie is veelal voor veel geld verworven als waardevolle investering omdat het een
essentiële bijdrage levert aan de uiteindelijke kosteneffectiviteit van het betreffende asset over de gehele
levenscyclus. AMI vervult dan ook een cruciale rol bij de exploitatie van de assets als:
• informatiebron voor het voorziene operationele gebruik;
• informatiebron voor de uitgangspunten & randvoorwaarden bij de exploitatie;
• als basis voor de uitvoering van de exploitatie en configuratiemanagement;
• als 'geweten' in het kader van afwegingen die gemaakt moeten worden bij bv. modificaties.
Binnen deze module worden verschillende vormen van informatiebeheer besproken om te komen tot
een transparante en consistente informatievoorziening. Hierbij wordt aandacht besteed aan de wijze
waarop nieuwe maar ook bestaande, informatie meteen op zodanige wijze kan worden opgeslagen dat
het eenvoudig is te beheren en te raadplegen.

Team Management
Deze module is gebaseerd op de wetenschap dat de competenties van een groep medewerkers vele
malen groter is dan dat van elk individu afzonderlijk. Hierbij wordt onderkend dat het dan wel
noodzakelijk is om van elkaar de kwaliteiten te onderkennen en te herkennen. In deze module wordt
behandeld waaraan een team moet voldoen en hoe dat te realiseren om tot de gewenste resultaten te
komen. Hiervoor zal ingegaan worden op zelfsturende teams en hun processen.
De volgende onderdelen komen daarbij aan de orde:
• wat is een zelfsturend team?
• wat zijn de voordelen van zelfsturende teams?
• zijn er ook nadelen aan zelfsturende teams?
• proces gericht organiseren rondom zelfsturende teams;
• basis voorwaarden voor teamvorming;
• regeltaken en zelfsturing;
• ontwikkeling van zelfsturend vermogen;
• prestatie gericht werken van zelfsturende teams;
• welke regeltaken spelen een rol bij AMC?
• management control en wie vervult deze regeltaken?
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Support
Advies
In het kader van Asset Performance Management (APM) zijn voor verschillende organisaties
verkennende studies uitgevoerd waar het met name om de vraag ging hoe assetmanagement (AM) met
prestatiemanagement (PM) het beste kan worden gecombineerd.
Hierbij worden alle stakeholders betrokken door dit als volgt te faseren:
• een bedrijfsoriëntatie met betrekking tot AM en PM
• in teamverband brainstormen over een mogelijke (verbeter)aanpak
• resultaten uitwerken en opnemen in een verbeter-/implementatieprogramma
• presenteren van het verbeterprogramma en het afstemmen van de vervolgaanpak
• uitwerken van een adviesnota ‘Vervolgaanpak APM’.
IT Engineering
IT Engineering support kan bestaan uit het:
• uitbreiden of aanpassen van de user interface
• opzetten of herinrichten, van de data warehouse
• koppelen van andere applicaties/databases aan een of meerdere AMC Tool(s).
Implementatie
Support bij implementatie kan bestaan uit:
• ondersteuning bij de (initiële) realisatie van APM producten zoals; registreren, monitoren,
bijstellen en verbeteren
• uitvoeren van specifieke werkzaamheden, al dan niet op projectbasis.
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Asset Life Cycle Management

SIMULEREN

Voor het werkelijk kunnen toepassen van Life Cycle Management (LCM) in de praktijk, heeft AMC T&T de
laatste jaren veel geïnvesteerd.
LCM 2020 is het resultaat als geheel vernieuwde assetmanagementaanpak met als primaire doelstelling:
Het optimaliseren van de inspanning/kosten en risicobeheersing t.o.v. de vereiste prestatie/inzet van het
asset(portfolio).

LCM 2020 Speerpunten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Transparant informatie- en communicatieplatform
Sluiten van de PDCA-cirkel
ISO 55001 compliant
Optimale balans tussen Prestaties, Kosten en Risico’s
Focus op assets én actoren over de gehele levenscyclus
Continu verbeteren
Ondersteunend aan lange termijn service contracten
Passend binnen elke organisatie en/of contractvorm.
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Tools
DYNAM staat voor Dynamic Asset Management
DYNAM is een Life Cycle Simulation
Tool en is ontwikkeld om op een
praktische en transparante wijze,
assets te kunnen moduleren over de
gehele Life Cycle Support, of een
gedeelte daarvan. Dit op basis van
verschillende scenario’s.
De volgende aspecten worden daarbij
in ogenschouw genomen:
• het modelleren/begroten van
de gehele levenscyclus of
gedeelte daarvan
• het bepalen van de
(technische)
installatiekarakteristieken
• het definiëren van; design en maintenance classes en het kwantificeren van bijbehorende loaden maintenance factors
• het definiëren van te verwachten gebruiksscenario’s met bijbehorende simulatieparameters
• het analyseren van de simulatiescenario’s, hier desgewenst een report over opstellen en de beste
optie selecteren.

ORCA staat voor Overall Risk Control Application
ORCA is speciaal ontwikkeld voor
‘integraal’ risicobeheer. Immers elke
asset(portfolio), binnen een
organisatorische context, is
gerelateerd aan een specifiek
verantwoordelijkheidsgebied. Zo zal
de ‘risk appetite’ van bijvoorbeeld
geheel Rijkswaterstaat een andere
zijn dan die van de regionale
vaarwegenbeheerder. Om die reden
zijn in ORCA de risicomatrixen te
relateren aan elkaar, te beginnen met
de ‘bedrijfswaardenmatrix op het
hoogste niveau en daaronder
risicoreferentiematrixen tot op
technisch installatieniveau.
Binnen ORCA wordt automatisch omgeschakeld van organisatie gerelateerde risicomatrixen waaraan een
risicoregister en beheersmaatregelen, gekoppeld kunnen worden, naar technische installatie
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gerelateerde risicomatrixen waaraan faalvormen, onderhoudsstrategieën en -taken, kunnen worden
gekoppeld.
Hiermee is ORCA ook de ideale applicatie om in te zetten voor risicogestuurd onderhoud (RCM4use).
De RCM4use aanpak is weergegeven in onderstaand procesdiagram, waarbij het strategisch- en tactisch
niveau (de pure Maintenance Engineering), wordt ondersteund door een AMC Portal en het operationeel
niveau door een willekeurig ERP/OBS systeem.

RCM4use Procesdiagram.

AMC Tools zijn webbased en gebaseerd op, dan wel geïntegreerd met, MS SharePoint Portal. De tools zijn te
gebruiken vanaf een beveiligde Internetserver of te installeren binnen uw ‘eigen’ IT-omgeving.
AMC Trainingen voorzien in het effectief kunnen gebruiken van deze tools waarbij deze dan ook als digitale
leeromgeving fungeren.
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Training
LCM training modules voorzien in:

LCM Need Assessment
Deze module gaat in op hoe de (toekomstige) behoefte van een asset over de levenscyclus kan worden
gespecificeerd op een bedrijfseconomische wijze.
De aanpak is gebaseerd op het zogenaamde ‘systeemdenken’. Dit is een benadering voor het beheren
en onderhouden van fysieke objecten. U maakt kennis met begrippen zoals; systeemgrenzen,
subsystemen, functies, installaties, en met activiteiten binnen de context van assetmanagement. Hiermee
sluit deze module aan op de lesmodulen van Asset Logistics Engineering.
Life Cycle Management
In deze module wordt LCM als methode gedoseerd die organisaties in staat stelt om besluiten te nemen
op basis van ‘System Cost-Effectiveness’. De vereiste ‘systeem output’ wordt dusdanig geconcretiseerd
dat het ook mogelijk wordt om op basis van prestatiecontracten te gaan werken, waarbij de ‘klant’,
(owner/operator) dan op basis van de te realiseren (productie)output, keuzes kan maken op zowel de
korte als lange termijn.
Met LCM wordt het volgende nagestreefd:
• het beïnvloeden van het ontwerp en realisatie, van een asset, teneinde de levensduurkosten te
minimaliseren, t.a.v. RAMS SHEEP (Reliability, Availability, Maintainability, Safety, Security, Health,
Environment, Economics en Politics);
• het ontwerpen van een optimale inrichting van de logistieke ondersteuning tijdens de exploitatiefase;
• het per onderhoudsniveau kunnen vaststellen van de noodzakelijke onderhoudsactiviteiten;
• het, in samenhang, kunnen definiëren van de noodzakelijke instandhoudingsmiddelen voor de
instandhoudingsfase, zoals; reservedelen, gereedschap, meet- en testapparatuur, technische
documentatie, faciliteiten, onderhoudssoftware, opleidingen en personeel;
• het daadwerkelijk kunnen leveren van logistieke ondersteuning tegen de laagst mogelijke totale
kosten;
• het tijdig detecteren van obsolescence/technische veroudering van systeemdelen en/of
componenten, teneinde ermee samenhangende problemen aan te pakken;
• op basis van zgn. ‘real options’ alternatieven uitwerken ter onderbouwing van de besluitvorming door
het (hoger) management.
13 - 17

AMC 2020 Handout versie 20-11-2019

Life Cycle Simulation
Deze module is ondersteunend aan de LCM module en gaat specifiek in op het beantwoorden van de
volgende vragen:
• Welke scenario’s zijn te verwachten?
• Welke eisen worden dan aan het asset(systeem) gesteld?
• Welke eisen kan men (logischerwijs) aan het asset(systeem) stellen?
• Wat kunnen we aan resultaten/systeemkosteneffectiviteit, verwachten?
Deze module/workshop beslaat 1 á 3 dagen en biedt geavanceerde kennis van systeemmodellering en
hoe dit in de praktijk toe te passen.
Gebruiksvaardigheden worden verkregen door verschillende real-life-cases uit te werken in de digitale
leeromgeving van DYNAM.
Een Asset Management Control Game-omgeving (DGAME) is beschikbaar om het nut van Life Cycle
Simulation in de praktijk te ervaren.

Support
Bijvoorbeeld het specificeren van een Duurzaam Asset Management Informatie Systeem (DAMIS) voor
verbrandingsovens waarbij, naast het monitoren en bijsturen van de kosteneffectiviteit, ook gestreefd
wordt naar het beheersen/minimaliseren van de ‘ecokosten’. Met de ecokosten wordt aangegeven welke
impact het gebruik en onderhoud van een asset heeft op het ecosysteem van de aarde.
Hiervoor is een volledig managementpakket ontwikkeld inclusief de onderhoudscyclus. De focus daarbij
is om van simulatie naar LCM-monitoring en -control te kunnen gaan.
De basis voor deze ontwikkeling is het assetmanagementsysteem (AMS), zoals beschreven binnen de ISO
55000.
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Asset Logistics Engineering

SPECIFICEREN

Asset Logistics Engineering is het vakgebied waarbinnen de disciplines zoals Systems Engineering, Design
to Maintain en Logistics Support Analysis, worden toegepast. Om dit op een gestructureerde wijze in te
zetten is binnen AMC de systeemanalyse aanpak ontwikkeld. Dit is een gestructureerde aanpak voor het
verkrijgen van kwalitatief inzicht gedurende de (geplande) levenscyclus. Hiervoor wordt het
asset(systeem) en het logistieke proces, weergegeven als een geïntegreerde logistieke procescyclus
(LPC). Om de Asset Logistics Engineering informatie, zowel kwalitatief als kwantitatief te specificeren,
wordt een analyse gemaakt voor de verschillende levensfasen.
Uit ervaring is gebleken dat deze aanpak voorkomt dat men bij aanvang van de exploitatiefase niet hoeft
te starten met een set van ongestructureerde specificaties en documenten, (gratis) verkregen vanuit de
realisatiefase.
De analyse volgens de LPC vereist continue controle om alle betrokken actoren aan te sturen en met
elkaar af te stemmen. Wanneer de levenscyclus van een asset(systeem) wordt uitgewerkt, van concept
tot uit faseren, wordt de LPC op twee manieren doorlopen.

Integrated Logistics Support versus Asset Logistics Engineering
Binnen de defensiesector wordt voor Asset Logistics Engineering de Integrated Logistics Support (ILS)
methode gehanteerd. Vanaf 1950 is men daar op een gestructureerde manier gaan nadenken over het
voorzien in de gevraagde militaire capaciteit tegen minimale kosten.
Het primaire doel van ILS is dan ook het beheersbaar maken van de Life Cycle Costs (LCC) van
defensiematerieel, waarbij voldaan wordt aan de eisen die aan het materieel worden gesteld en dit
gedurende de gehele levensduur. De gestelde eisen aan defensiematerieel betreffen onder meer eisen
ten aanzien van de vereiste beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Door toepassing van ILS wordt de
logistieke ondersteuning van het materieel (onderhoud, herbevoorrading, opleidingen, procedures, etc.)
op een gestructureerde manier voor de gehele levensduur benaderd en hierop afgestemd.
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ILS heeft betrekking op alle levensfasen van een materieelproject [ILS Platform Marinebedrijf, 1999]

Tools
ILSA staat voor Integrated Logistics Support Application
Integrated Logistics Support is de NAVOaanpak voor Asset Logistics Engineering
van kapitaalgoederen.
Zo wordt er voor bijvoorbeeld nieuw
marine materieel een manager
instandhoudingsvoorbereiding aangesteld
om ervoor te zorgen dat de Asset Logistics
Engineering producten zoals; specificaties,
schema’s, tekeningen en procedures, niet
alleen de bouw mogelijk maken maar ook
de latere instandhouding en dat gedurende
de gehele levenscyclus van het materieel.

Asset Logistics Engineering oftewel ILS begint veelal met het bepalen van de ILS strategy op basis van
een ‘Use Study’ en eindigt met een totaalpakket aan bouw- en instandhoudingsspecificaties.
Om deze op een gestructureerde wijze beschikbaar te stellen en te onderhouden fungeert ILSA als
digitale ladekast, die ook kan worden aangepast naar eigen inzicht en wensen. Daarnaast zijn er
verschillende analysetools beschikbaar zoals de; FMECA-, RCM-, MTA- en LORA Manager. Dit op basis
van ORCA zoals hiervoor beschreven op pagina 12 (RCM4use).
FMECA: Failure Mode Effect & Criticality Analysis
RCM : Reliability Centered Maintenance
MTA : Maintenance Task Analysis
LORA : Level Of Repair Analysis.
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Training
Asset Logistics Engineering bevat disciplines zoals; specificeren, testen, onderhouden, analyseren en
modificeren.
Voor de defensiesector hebben wij dit uitgewerkt in een zogenaamde Integrated Logistics Support (ILS)
aanpak.
Afhankelijk van tijdsduur en gewenste diepgang komen de volgende topics in meer of mindere mate aan
de orde.

Support
Bijvoorbeeld advies over hoe risico’s te minimaliseren door een gestructureerd Asset Logistics
Engineering traject te doorlopen.

Contact
Asset Management Control Tools & Training BV
Willemsoord 29
1781 AS Den Helder
Telefoonnummer: +31223 614 984
Mobiel nummer: 06 10933003
Mail: info@ assetmanagementcontrol.nl
Web: www.assetmanagementcontrol.nl

Asset Management Control: the PAYBACK STAGE of Asset Management!
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