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ISO55001 en Techniek 
gaan hand in hand
Cluster Bagage, onderdeel van Asset Continuity binnen Asset Management 
Schiphol is eind 2019 gestart met het project om haar werkwijze tegen de 
ISO55000 norm aan te leggen. Na een intensieve audit zijn de inspanningen 
beloond met het ISO55001 certificaat.
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WET- EN REGELGEVING <

Dit certificaat toont aan dat het Managementsysteem van Bagage 
(gebaseerd op ITIL: Information Technology Infrastructure Library) 
is ingericht en voldoet aan alle richtlijnen van de ISO55000 norm. 
Om gecertificeerd te worden dient de organisatie aan te tonen dat 
het op een groot aantal onderwerpen in control is en een continue 

verbetercyclus heeft ingericht. Het behalen van deze certificering 
voor Bagage is een eerste stap voor Asset Management en dan 
met name asset continuity om aan te tonen dat de best practi-
ces binnen het Asset Management vakgebied aantoonbaar binnen 
Schiphol geborgd zijn.
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> Van ambitie naar resultaat. Het project startte met een Fit-
Gap analyse, waarin bepaald is of er aanvullende zaken ingeregeld 
moesten worden om te voldoen aan de eisen van de norm”. Ron 
Wever, Cluster Manager Baggage  bij Royal Schiphol Group spant 
zich al jaren in binnen en voor het domein Asset Management; “Het 
hele team van Bagage heeft ongelofelijk hard gewerkt om aan alle 
normonderdelen te voldoen. En dat was, zeker met de Coronaperi-
kelen en ons andere grote project (Reset, red.) niet altijd makkelijk”. 

Tijdens de audit kwam naar voren dat Bagage goed voldoet aan de 
eisen van de norm. Wever; “Met name het beheer van data en de 
analyses die uitgevoerd worden om ervoor te zorgen dat goed en 
adequaat beheer en onderhoud uitgevoerd kan worden, maar ook 
de wijze waarop de afdeling, de medewerkers en service partijen 
bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van Schiphol en 
de manier waarop deze zijn vertaald naar de persoonlijke doelstel-
lingen van medewerkers, leidde tot complimenten van de auditor. 
Ik ben ongelofelijk trots. Als Schiphol zijn we zeer verheugd met 
deze certificering omdat het aantoont dat we hartstikke goed in 
staat zijn om een uitstekend werkend Asset Management systeem 
en -organisatie draaiend te houden. De medewerkers zijn de drij-
vende kracht achter het succes van de afdeling”.

> Engineering draagt significant bij. Niet alleen Wever is 
trots. Ook Roy Minkels, maintenance engineer, Schiphol is blij met 
de certificering waar hij (gemerkt en ongemerkt) zoveel aan heeft 
bijgedragen. Minkels houdt zich vooral bezig met de ontwikkeling 

van de Terminals 2,3 en 4. Hij is verantwoordelijk voor de veilig-
heid en incidenten, in het bagagesysteem in het bijzonder. “Mocht 
een storing niet opgelost zijn, dan gaan we kijken naar de verbe-
teringen en volgt er een change. Tevens hou ik me bezig met het 
MJOP inclusief de budgetten”.

Minkels weet dat zijn team een grote bijdrage levert door verbete-
ringen door te voeren. “Aan de andere kant; het incidentoverleg van 
ons is best leading hoor. Probleeem-Risico-Oorzaak-Maatregel. Daar-
door wordt het proces smoother”. Uit de audit is gebleken dat het 
ITIL (Information Technology Infrastructure Library) framework een 
zeer goede fit heeft met de toepassing van de ISO55001. Hierdoor 
werkt Bagage op een procesmatige en goed onderbouwde manier, 
welke gericht is op meten, vastlegging van informatie en continu ver-
beteren. Minkels noemt daarbij het voorbeeld van de oude sorteer-
systemen. “We hebben inmidddels kettingen en aandrijvingen ver-
vangen door een hydraulische ontwikkeling. Het systeem dateert uit 
1984 en met deze technische innovatie doen we aan verantwoorde 
levensduurverlenging. Het systeem kan nu zeker nog 100 jaar mee”.

> Continu Verbeteren. Een organisatie kan zich pas ontwik-
kelen als er een manier van continu verbeteren is ingebed binnen 
de werkwijze. Niet voor niets is er een ITIL proces dat Continu 
Verbeteren heet, waarmee Minkels samen met het team gericht is 
om het niveau van service te blijven verbeteren. Daarnaast zorgen 
corrigerende en preventieve maatregelen voor het beheersen van 
afwijkingen. Een opvallend en innovatief technisch voorbeeld hier-
van zijn de sensoren en algoritmes van Semiotic Labs die op een 
aantal plekken in de bagagekelders de afwijkingen in stroomver-
bruik en -patronen meten, waarmee onderhoud voorspeld wordt en 
incidenten voorkomen kunnen worden. 

Minkels; “Wat ik eerst zag is dat vastgeroeste collega’s niet zo in 
waren voor nieuwe technische snuisterijen. We hebben dan ook 
een dashboard ontwikkeld waarop we de status van de motoren 
goed kunnnen volgen. En dat bleek hartstikke interessant, ook 
voor collega’s die eerder minder geïnteresseerd waren. Bij een ver-
storing komt er een werkorder. Dan treed ik in overleg met een 
monteur die dan terug komt met een oplossing. Behalve nuttig, 
ook leuk! We denken hiermee een mooie toekomst te kunnen ma-
ken door PMntnc te implementeren. over al onze assets”.   <

‘
’

‘Dynamiek van 
het bagage- 
systeem op 
Schiphol is een 
wereld apart. 
Maar als je er 
eenmaal mee 
werkt, laat het 
je niet meer los’
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