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1 Evaluerende Variabelen Assetmanagement. 
 

 

 

1.1 Audit  

systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces (1.19) voor het 

verkrijgen van auditbewijsmateriaal, en het objectief beoordelen daarvan om 

vast te stellen in welke mate aan de auditcriteria is voldaan 

 
 OPMERKING 1 bij de term: Een audit kan een interne audit (eerste partij) of een 

externe audit (tweede of derde partij) zijn, en het kan een gecombineerde of 

geïntegreerde audit zijn (waarbij twee of meer disciplines worden gecombineerd). 

 

 OPMERKING 2 bij de term: ‘Auditbewijsmateriaal’ en ‘auditcriteria’ zijn 

gedefinieerd in ISO 19011. 

 

 

1.2 Capabiliteit  

<assetmanagement> maatstaf voor de capaciteit en het vermogen van een 

entiteit (systeem, persoon of organisatie (1.13)) om haar doelstellingen 

(1.12) te bereiken. 

 
 OPMERKING 1 bij de term: Capabiliteiten op het gebied van assetmanagement 

(1.31) omvatten processen (1.19), mensen en middelen, competenties (1.3) en 
technologieën om de doeltreffende en doelmatige ontwikkeling en levering van 
assetmanagementplannen (3.3.2) en activiteiten voor de levensduur van een 
asset (1.25), en de continue verbetering (1.5) ervan mogelijk te maken. 

 

1.3 Competentie  

Vermogen om kennis en vaardigheden toe te passen om beoogde resultaten 

te behalen. 

 

1.4 Conformiteit  

Het voldoen aan een eis (1.20) 

 

1.5 continue verbetering  

Zich herhalende activiteit om prestaties (1.17) te verbeteren 

 

1.6 Gedocumenteerde informatie  

Informatie die een organisatie (1.13) moet beheren en onderhouden en het 

medium waarop deze informatie is vastgelegd 

 
 OPMERKING 1 bij de term: Gedocumenteerde informatie kan bestaan in elk format 

en in elk medium en afkomstig zijn van elke bron. 
 
 OPMERKING 2 bij de term: Gedocumenteerde informatie kan betrekking hebben 

op: 
o het managementsysteem (1.38), met inbegrip van gerelateerde 

processen (1.19); 
o informatie die is ontwikkeld om de organisatie te laten functioneren 

(documentatie); 

o bewijsmateriaal dat resultaten zijn behaald (bijvoorbeeld registraties, 

KPI’s). 
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1.7 Doeltreffendheid  

Mate waarin geplande activiteiten worden gerealiseerd en geplande resultaten 

worden behaald 

 

1.8 Incident  

Niet-gepland(e) gebeurtenis die of voorval dat tot schade of verlies leidt 

 

1.9 Monitoren  

vaststellen van de status van een systeem, een proces (1.19] of een 

activiteit 

 
 OPMERKING 1 bij de term: Om de status vast te stellen kan het nodig zijn om te 

controleren, toezicht te houden of kritisch te observeren. 
 

 OPMERKING 2 bij de term: In het kader van assetmanagement kan met monitoren 
ook het vaststellen van de status van een asset worden bedoeld. Dit wordt 
meestal aangeduid als het ‘monitoren van condities’ of ‘het monitoren van 
prestaties’. 

 

1.10 Meting  

Proces (1.19) om een waarde vast te stellen 

 

1.11 Afwijking  

Het niet voldoen aan een eis (1.20) 

 
 OPMERKING 1 bij de term: Afwijking kan elke afwijking zijn van: eisen van het 

assetmanagementsysteem (1.38 ) of van relevante arbeidsnormen, praktijken, 
procedures, wettelijke voorschriften enz. 

 

1.12 Doelstelling  

Te behalen resultaat 

 
 OPMERKING 1 bij de term: Een doelstelling kan strategisch, tactisch of 

operationeel zijn. 
 
 OPMERKING 2 bij de term: Doelstellingen kunnen betrekking hebben op 

verschillende disciplines (zoals financiële, gezondheids- en veiligheids- en 
milieudoelen) en kunnen gelden op verschillende niveaus (zoals strategisch, 
organisatiebreed, project-, product- en procesniveau (1.19)). 

 
 OPMERKING 3 bij de term: Een doelstelling kan op verschillende manieren worden 

verwoord, bijv. als een beoogde uitkomst, een doel, een operationeel criterium, 

als een doelstelling van assetmanagement (1.31) of door het gebruik van 
andere bewoordingen met gelijke betekenis (bijv. oogmerk, doel of taakstelling). 

 
 OPMERKING 4 bij de term: In de context van assetmanagementsystemen 

(3.4.3) worden assetmanagementdoelstellingen vastgesteld door de organisatie 

(1.13), in overeenstemming met de organisatiedoelstellingen (1.14) en het 
assetmanagementbeleid (1.18), om specifieke, meetbare resultaten te behalen. 

 

 

1.13 Organisatie 

Persoon of groep van personen die zijn eigen functies heeft met 

verantwoordelijkheden, bevoegdheden en relaties om zijn doelstellingen 

(1.12) te bereiken 
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 OPMERKING 1 bij de term: Het begrip organisatie omvat maar is niet beperkt tot 

eenmanszaak, bedrijf, vennootschap, firma, onderneming, autoriteit, 
partnerschap, liefdadigheidsinstelling of genootschap, of een deel of combinatie 
daarvan, hetzij als rechtspersoon erkend of niet, publiek of privaat. 

 

1.14 Organisatiedoelstelling  

Overkoepelende doelstelling (1.12) die de context en richting bepaalt voor 

de activiteiten van een organisatie (1.13) 

 
 OPMERKING 1 bij de term: De organisatiedoelstellingen worden vastgesteld via de 

planningsactiviteiten op strategisch niveau van de organisatie. 

 

1.15 Organisatieplan  

gedocumenteerde informatie (1.6) waarin de programma’s worden 

vastgelegd voor het bereiken van de organisatiedoelstellingen (1.14) 

 

1.16 Uitbesteden (werkwoord)  

Treffen van een overeenkomst waarbij een externe organisatie (1.13) een 

deel van een functie of proces (1.19) van de organisatie verricht 

 
 OPMERKING 1 bij de term: Een externe organisatie valt buiten de reikwijdte van 

het managementsysteem (1.38), hoewel de uitbestede functie of het uitbestede 

proces er wel binnen valt indien de activiteiten ervan van invloed zijn op de 
doeltreffendheid van het assetmanagementsysteem (1.39). 

 

1.17 Prestatie(s) 

Meetbaar resultaat 

 
 OPMERKING 1 bij de term: Prestaties kunnen betrekking hebben op hetzij 

kwantitatieve hetzij kwalitatieve bevindingen. 

 
 OPMERKING 2 bij de term: Prestaties kunnen betrekking hebben op het 

management van activiteiten, processen (1.19), producten (met inbegrip van 
diensten), systemen of organisaties (1.13). 

 
 OPMERKING 3 bij de term: In het kader van assetmanagement (1.31) kunnen 

prestaties betrekking hebben op het vermogen van assets (1.24) om te voldoen 
aan eisen (1.20) of doelstellingen (1.12). 

 

1.18 Beleid  

Bedoelingen en richting van een organisatie (1.13) zoals formeel door de 

directie (1.23) kenbaar gemaakt 

 

1.19 Proces  

Geheel van samenhangende of elkaar beïnvloedende activiteiten dat input 

omzet in output 

 

1.20 Eis  

Behoefte of verwachting die kenbaar is gemaakt, vanzelfsprekend is of 

dwingend is voorgeschreven 

 
 OPMERKING 1 bij de term: ‘Vanzelfsprekend’ betekent dat het gebruikelijk of 

gangbaar is voor de organisatie (1.13) en stakeholders (1.22) om de 
desbetreffende behoefte of verwachting stilzwijgend mee te nemen. 

 

 OPMERKING 2 bij de term: Een gespecificeerde eis is een eis die kenbaar wordt 
gemaakt, bijvoorbeeld in gedocumenteerde informatie (1.6). 
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1.21 Risico  

Effect van onzekerheid ten aanzien van doelstellingen (1.12) 
 
 OPMERKING 1 bij de term: Een effect is een afwijking ten opzichte van de 

verwachting – positief en/of negatief. 

 
 OPMERKING 2 bij de term: ‘Doelstellingen’ kan betrekking hebben op verschillende 

disciplines (zoals financiële, gezondheids- en veiligheids- en milieudoelen) en 
kunnen gelden op verschillende niveaus (zoals strategisch, organisatiebreed, 
project-, product- en procesniveau (1.19)). 

 
 OPMERKING 3 bij de term: Een risico wordt vaak gekarakteriseerd door 

verwijzingen naar potentiële ‘gebeurtenissen’ (zoals gedefinieerd in ISO Guide 
73:2009, 3.5.1.3) en ‘gevolgen’ (zoals gedefinieerd in ISO Guide 73:2009, 

3.6.1.3) of een combinatie daarvan. 
 
 OPMERKING 4 bij de term: Een risico wordt vaak uitgedrukt als een combinatie 

van de gevolgen van een gebeurtenis (met inbegrip van wijzigingen in 

omstandigheden) en de bijbehorende ‘waarschijnlijkheid’ (ISO Guide 73:2009, 
3.6.1.1) dat de gebeurtenis zich voordoet. 

 
 OPMERKING 5 bij de term: Onzekerheid is het geheel of gedeeltelijk ontbreken 

van informatie over, inzicht in of kennis van een gebeurtenis, de gevolgen daarvan 
of de waarschijnlijkheid dat deze zich voordoet. 

 

[BRON: ISO Guide 73:2009, 1.1] 
 

 

1.22 Stakeholder  

Persoon of organisatie (1.13) die een besluit of activiteit kan beïnvloeden, 

door een besluit of activiteit kan worden beïnvloed, of zichzelf beschouwt als 

beïnvloed door een besluit of activiteit 
 
 OPMERKING 1 bij de term: Een ‘stakeholder’ kan ook worden aangeduid als 

‘belanghebbende’. 

 

1.23 Directie  

Persoon of groep van personen die een organisatie (1.13) op het hoogste 

niveau bestuurt en beheert 
 
 OPMERKING 1 bij de term: De directie heeft de macht om bevoegdheid te 

delegeren en de organisatie van mensen en middelen te voorzien. 
 
 OPMERKING 2 bij de term: Indien het toepassingsgebied van het 

managementsysteem (1.38) slechts een deel van een organisatie omvat, dan 
verwijst de directie naar degenen die dat gedeelte van de organisatie besturen en 

beheren. Indien er meer assetmanagementsystemen (1.39) worden ingezet, 

behoren die systemen ervoor te zijn opgezet om de inspanningen te coördineren. 
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Termen met betrekking tot assets 
 

1.24 Asset  

Zaak, ding of entiteit met potentiële of daadwerkelijke waarde voor een 

organisatie (1.13) 
 
 OPMERKING 1 bij de term: ‘Waarde’ kan materieel of immaterieel, financieel of 

niet-financieel zijn en omvat het in aanmerking nemen van risico’s (1.21) en 
verplichtingen. Waarde kan positief of negatief zijn in verschillende stadia van  de 
levensduur van een asset (3.2.2). 

 
 OPMERKING 2 bij de term: Fysieke assets verwijzen gewoonlijk naar uitrusting, 

voorraad en onroerende zaken die eigendom zijn van de organisatie. Fysieke 
assets zijn het tegengestelde van immateriële assets, wat niet-fysieke assets zijn 

zoals huurovereenkomsten, merken, digitale assets, gebruiksrechten, licenties, 
intellectuele-eigendomsrechten, reputatie of overeenkomsten. 

 

 OPMERKING 3 bij de term: Een verzameling assets die wordt aangeduid als een 
assetsysteem (1.28) zou ook als een asset kunnen worden beschouwd. 

 

1.25 Levensduur van een asset 

Periode vanaf het realiseren van een asset (1.24) tot het einde van de 

levensduur van de asset 

 

1.26 Levenscyclus  

fases van het assetmanagement (1.24) 
 
 OPMERKING 1 bij de term: De naam en het aantal fases en de activiteiten die 

onder elke fase vallen, variëren meestal per branche en worden vastgesteld door 
de organisatie (1.13). 

 

1.27 Assetportfolio  

Assets (1.24) die binnen het toepassingsgebied van het 

assetmanagementsysteem (1.39) vallen 

 
 OPMERKING 1 bij de term: Een portfolio wordt in het algemeen vastgesteld en 

toegewezen met het oog op beheersing door managers. Portfolio’s voor fysieke 
hardware zouden per categorie (bijvoorbeeld installatie, uitrusting, 
gereedschappen, grond) kunnen worden gedefinieerd. Softwareportfolio’s zouden 
kunnen worden gedefinieerd per software-uitgever of per platform (bijvoorbeeld 
pc, server, mainframe). 

 

 OPMERKING 2 bij de term: Een assetmanagementsysteem kan meer 
assetportfolio’s omvatten. Indien er meer assetportfolio’s en 
assetmanagementsystemen worden ingezet, behoren de 
assetmanagementactiviteiten (1.31) in de verschillende portfolio’s en systemen 
te worden gecoördineerd. 

 

1.28 Assetsysteem 3.2.5 

Stelsel van assets (1.24) waartussen interacties of onderlinge verbanden 

bestaan 

 

1.29 Assettype 3.2.6 

Verzameling assets (1.24) met gemeenschappelijke kenmerken waardoor die 

assets zich als groep of klasse onderscheiden 
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VOORBEELD Fysieke assets, informatie-assets, immateriële assets, kritieke 

assets (3.2.7), assets die bedrijfsuitoefening mogelijk maken, lineaire assets, 
ICT-assets, infrastructuurassets, roerende assets. 

 

1.30 Kritieke asset  

Asset (1.24) met potentieel om significante gevolgen te hebben voor het 

bereiken van de doelstellingen (1.12) van de organisatie (1.13) 
 
 OPMERKING 1 bij de term: Assets kunnen kritiek zijn wat betreft veiligheid, milieu 

of prestaties (1.17) en kunnen gerelateerd zijn aan eisen (1.20) vanuit wet- en 
regelgeving of statutaire eisen. 

 
 OPMERKING 2 bij de term: Kritieke assets kunnen verwijzen naar die assets die 

nodig zijn om diensten te verlenen aan kritieke klanten. 
 

 OPMERKING 3 bij de term: Assetsystemen (1.28) kunnen, op vergelijkbare wijze 
als individuele assets, als kritiek worden onderscheiden. 
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Termen met betrekking tot Assetmanagement  
 

1.31 Assetmanagement  

Gecoördineerde activiteiten van een organisatie (1.13) om waarde te 

realiseren uit assets (1.24) 
 
 OPMERKING 1 bij de term: Het realiseren van waarde zal normaal gesproken het 

bewerkstelligen van een evenwicht tussen kosten, risico’s (1.21), kansen en 
prestatievoordelen (1.17) met zich meebrengen. 

 

 OPMERKING 2 bij de term: ‘Activiteiten’ kan ook verwijzen naar de toepassing van 
de elementen van het assetmanagementsysteem (1.39). 

 
 OPMERKING 3 bij de term: De term ‘activiteit’ heeft een brede betekenis en kan 

bijvoorbeeld de aanpak, de planning, de plannen en de implementatie ervan 
omvatten. 

 

 

1.32 Strategisch assetmanagementplan (SAMP)  

 

Gedocumenteerde informatie (1.6) die aangeeft hoe 

organisatiedoelstellingen (1.14) moeten worden omgezet in 

assetmanagementdoelstellingen (1.31 en 1.12), de benadering voor het 

ontwikkelen van assetmanagementplannen (1.33), en de rol van het 

assetmanagementsysteem (1.34) bij het helpen bereiken van de 

assetmanagementdoelstellingen 
 

 OPMERKING 1 bij de term: Een strategisch assetmanagementplan wordt 
afgeleid van het organisatieplan (1.15). 

 

 OPMERKING 2 bij de term: Een strategisch assetmanagementplan kan zijn 

vervat in, of kan een ondergeschikt plan zijn van, het organisatieplan. 

 

1.33 Assetmanagementplan  

Gedocumenteerde informatie (1.6) die de activiteiten, mensen en 

middelen en tijdskaders beschrijft die vereist zijn voor een individuele asset 

(1.24) of een assetgroep om de assetmanagementdoelstellingen (1.31 en 

1.12) van de organisatie (1.13) te bereiken 
 

 OPMERKING 1 bij de term: De assets kunnen worden ingedeeld in groepen 
volgens assettype (3.2.6), assetklasse, assetsysteem (1.28) of assetportfolio 
(3.2.4). 

 
 OPMERKING 2 bij de term: Een assetmanagementplan wordt afgeleid van het 

strategische assetmanagementplan (1.32). 

 
 OPMERKING 3 bij de term: Een assetmanagementplan kan zijn vervat in, of kan 

een ondergeschikt plan zijn van, het strategische assetmanagementplan. 

 

1.34 Preventieve maatregel  

Maatregel om de oorzaak van een potentiële afwijking [1.11] of een andere 

ongewenste potentiële situatie weg te nemen 
 
 OPMERKING 1 bij de term: Deze definitie geldt alleen voor 

assetmanagementactiviteiten (1.31). 
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 OPMERKING 2 bij de term: Er kunnen meer oorzaken zijn voor een potentiële 

afwijking. 

 
 
 OPMERKING 3 bij de term: Er worden preventieve maatregelen getroffen om het 

zich voordoen van afwijkingen te voorkomen en om de functie van een asset 
(1.24) te behouden, terwijl corrigerende maatregelen (1.37) worden getroffen 
om herhaling te voorkomen. 

 
 

 OPMERKING 4 bij de term: Preventieve maatregelen worden normaal gesproken 
getroffen terwijl de asset functioneel beschikbaar en toepasbaar is of voorafgaand 
aan het initiëren van een functioneel falen. 

 
 

 OPMERKING 5 bij de term: Preventieve maatregelen omvatten onder meer het 
aanvullen van verbruiksgoederen waarbij het verbruik een functionele eis (1.19) 

is. 

 

[ 

BRON: ISO 9000:2005, 3.6.4, gewijzigd – opmerking 3 bij de term is 

gewijzigd; de opmerkingen 1, 4 en 5 

zijn toegevoegd] 

 

 

 

1.35 Predictieve maatregel 3.3.5 

Maatregel voor het monitoren van de conditie van een asset (1.24) en het 

voorspellen van de noodzaak van preventieve maatregelen (1.34) of 

corrigerende maatregelen (1.37) 
 

 OPMERKING 1 bij de term: Predictieve maatregelen worden ook vaak aangeduid 
als ‘het monitoren van condities’ of 

 

1.36 Niveau van dienstverlening  

Parameters of een combinatie van parameters die maatschappelijke, 

politieke, milieu- en economische resultaten weerspiegelen die de organisatie 

(1.13) levert 
 
 OPMERKING 1 bij de term: De parameters kunnen onder andere zijn: veiligheid, 

klanttevredenheid, kwaliteit, kwantiteit, capaciteit, betrouwbaarheid, alertheid, 
milieutechnische aanvaardbaarheid, kosten en beschikbaarheid. 
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Termen met betrekking tot Assetmanagement systemeem 
 

1.37 Corrigerende Maatregel  

Maatregel om de oorzaak van een afwijking (1.11) weg te nemen en om 

herhaling te voorkomen 
 
 OPMERKING 1 bij de term: In het geval van andere ongewenste resultaten zijn 

maatregelen nodig om de oorzaken te minimaliseren of weg te nemen en om de 
gevolgen te verminderen of herhaling te voorkomen. Dergelijke maatregelen 
vallen buiten het concept van corrigerende maatregelen, zoals hier gedefinieerd. 

 

1.38 Managementsysteem  

Geheel van samenhangende of elkaar beïnvloedende elementen van een 

organisatie (1.13) om beleid (1.18) en doelstellingen (1.12) vast te 

stellen, alsmede de processen (1.19) om die doelstellingen te bereiken 
 
 OPMERKING 1 bij de term: Een managementsysteem kan betrekking hebben op 

een of meer disciplines. 
 

 OPMERKING 2 bij de term: Tot de elementen van het systeem behoren de 
organisatiestructuur, rollen en verantwoordelijkheden, planning, uitvoering, enz. 

 
 OPMERKING 3 bij de term: Het toepassingsgebied van een managementsysteem 

kan de gehele organisatie omvatten, specifieke en geïdentificeerde functies van de 
organisatie, specifieke en geïdentificeerde onderdelen van de organisatie, of een of 
meer functies in een groep van organisaties. 

 

1.39 Assetmanagementsysteem  

Managementsysteem (1.38) voor assetmanagement (1.31) met als 

functie het vaststellen van het assetmanagementbeleid (1.18) en de 

assetmanagementdoelstellingen (1.12) 

 

 OPMERKING 1 bij de term: Het assetmanagementsysteem is een deelverzameling 

van assetmanagement. 


