Assetmanagement

Het optimaal beheren van buisleidingen is een voortdurende afweging tussen kosten, risico’s en functionele eisen.
Hierbij is het nodig dat alle relevante informatie op de juiste manier door de bedrijfsvoering wordt geleid. Alleen zo
kunnen keuzes op feiten worden gebaseerd en blijft een optimaal beheer van uw buisleidingen geborgd. Hiervoor is
Risk Based Asset Management (RBAM) een beproefde methode. RBAM geeft u een beter zicht op de kwaliteit en
prestaties van de bedrijfsmiddelen en stelt u in staat om maatregelen te nemen om risico’s te beheersen.
Kiwa Technology kan ondersteuning bieden bij het implementeren van RBAM aan beheerders van buisleidingen, zoals bijvoorbeeld
gasdistributiebedrijven, waterschappen en warmtebedrijven.
Het besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) legt verplichtingen op aan exploitanten van buisleidingen van gevaarlijke stoffen.
Buisleidingbeheerders moeten aan kunnen tonen dat ze aan de technische en organisatorische zorgplicht voldoen. De
methodologie van de NTA 8000 maakt dit concreet en wordt geaccepteerd door de VROM-inspectie.
Ook zonder een verplichting is het zeer aan te raden om met een gestructureerde aanpak uw asset management uit te voeren. Zo is
het een uitstekend middel voor een continu verbeterproces binnen uw organisatie. Kiwa Technology kan u hierbij helpen.

GAP Analyse
Als u wilt verbeteren, is het eerst nodig om te weten waar uw sterke en uw zwakke punten liggen. Daarom begint het adviestraject in
veel gevallen met een GAP analyse. Hierbij wordt nagegaan in hoeverre uw bedrijfsspecifieke Risico Management Systeem voldoet
aan de eisen van de desgewenste norm (zoals de NTA 8000). Hierna kunnen we u gericht adviseren in en begeleiden met het
uitvoeren van verbeterstappen. Ook als u al voldoet aan de norm, kunnen wij u verder helpen om uw RBAM nog verder te
ontwikkelen.
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De NTA 8000 methode is nieuw, daarom kunnen we hiervoor nog geen referentieprojecten vermelden. Wel heeft Kiwa Technology
veel ervaring met de aanverwante standaarden NTA 8120 en PAS 55. Bij meerdere netwerkbedrijven heeft Kiwa Technology zijn
meerwaarde bewezen bij de begeleiding van het invoeren, beoordelen en/of verbeteren van het Risico Management systeem en
RBAM systeem.

Kiwa Technology
Kiwa Nederland
technology@kiwa.nl
+31 (0)88 998 35 21

www.kiwa.com/nl/nl/service/assetmanagementnl/pdf

22.01.2022

