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BV&T opleiding & advies 
Cursus Asset Management ISO 55001:2014

Training Informatie
Heeft u meerdere financiele, fysieke of organisatorische

assets in de organisatie? Dan weet u dat een efficiente asset

management strategie een belangrijke bijdrage aan de

verbetering van uw resultaten en performance biedt. BV&T

kan u hierbij helpen. U kunt PAS 55 vervangen door ISO

55001 Asset Management in combinatie met het overzicht, de

grondbeginselen en de terminologie van ISO 55000 en de

gebruikersrichtlijnen van ISO 55002. Op deze manier kan

BV&T u het best mogelijke rendement van uw assets en een

verlaging van uw total cost of ownership bieden. Daarbij

focust PAS 55 zich alleen maar op fysieke assets, terwijl ISO

55001 zich ontfermt over elk type financiele, organisatorische

en fysieke asset.

Programma

» plan van aanpak omtrent ISO 55001

» verschil tussen PAS 55 en ISO 55001

» aan de slag gaan met ISO 55001

» implementeren van ISO 55001

» uw certificering van ISO 55001

» preventief onderhoud

» organisatie actieplannen.

Resultaat
Deze cursus is geschikt voor elke organisatie die wilt

beginnen met ISO 55001 Asset Management of haar

expertise op dit vlak wilt verbeteren. BV&T biedt de informatie

en diensten aan die u verder op weg zullen helpen. Audits zijn

afhankelijk van uw behoefte beschikbaar als aanvulling op uw

certificering of als standalone service. BV&T biedt zowel de

certificering als audits aan op het gebied van ISO 55001

waarbij u optimaal wordt ondersteund in het behalen van uw

doelstellingen. Na deze cursus of training kunt u ISO 55001

succesvol toepassen in de dagelijkse praktijk. Daarbij heeft u

ook het best mogelijke rendement van uw assets en een

verlaging van uw total cost of ownership.

Maximaal resultaat
In de training Asset Management ISO 55001:2014 vormt

~maatwerk~ steeds het uitgangspunt. Praktijkgerichte

oefeningen, opdrachten en rollenspelen vormen de basis van

al onze trajecten. Door de unieke juiste match, sluit de

onderwerpen in de training direct aan bij uw dagelijkse

praktijk. Hierdoor behaalt u meer resultaat na de training. U

zult de omgang met de trainer als zeer prettig ervaren.

Voorafgaand aan deze Cursus Asset Management ISO

55001:2014 bepalen wij met u het startniveau door middel van

een doelstellings of intake gesprek. Ook bespreken wij het

beoogde eindniveau met u. Tevens bestaat de mogelijkheid

om het niveau van een gehele afdeling of organisatie te laten

bepalen of functieprofielen te voorzien van kenniseisen.

Hiervoor heeft BV&T een unieke gouden formule ontwikkeld.

Investering

Maatwerk:

*In-Company 1 groep:

Deelnemersprijs pp:

Dag(delen) / uren per sessie:

Totaal:

Vraag nu uw online offerte aan.

altijd

4500,-

104,-

4 / 6

4604,-

Flexibele agenda/afstemming
Flexibilteit is onontbeerlijk in onze dienstverlening aan u. Onze

trainer zal met u samenwerken om de Asset Management ISO

55001:2014 in te zetten hoe, wanneer en waar u het nodig

hebt. De agenda wordt bijvoorbeeld met onze trainer

persoonlijk afgestemd.

BV&T kan u breed ondersteunen in bijvoorbeeld: training,

gecombineerde leerontwerpen, training voor trainers,

onderzoeken (medewerker- tevredenheid) workshops,

coaching (persoonlijk of per team) en w.v.t.t.k.
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