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Ook HTM komt 
steeds verder 
met ISO 55001



HTM heeft grote stappen gemaakt in de vertaling 
van ISO beleid naar praktische uitvoerbaarheid
Van themagerichte aanpak… naar procesgerichte aanpak

De 8 van techniek



Vandaag deel ik met jullie voor 3 
onderwerpen hoe deze vertaalslag is gemaakt

Lerende 
organisatie

Leiderschap Digitalisering



ISO 55001 stelt nieuwe eisen aan 
leiderschap
Waarom?

• De roadmap: Themagericht naar procesgericht

• Rollen en verantwoordelijkheden worden 
duidelijk met processen op 1 locatie: Mavim

• Effect van nieuw leiderschap meten met 
medewerkerstevredenheidonderzoek

Hoe?

Leiderschap

ISO 55001

Procesgerichte 
sturing

Nieuw gedrag

Nieuw 
leiderschap

Keten-
samenwerking



Manager T&P communiceert zijn 4 kenmerken 
voor nieuw leiderschap

Leiderschap

… begint met 
leiderschap over 

jezelf
… is een besluit … toon je door 

zorgzaam te zijn

… gaat over het 
hebben van volgers, 

niet personeel

Nieuw leiderschap…

1 2 3 4

* Bron: Rien Heilbron: manager Techniek en Projecten



We meten het effect van nieuw leiderschap 
door middel van een MTO

Leiderschap



ISO 55001 leidt tot een data gedreven 
organisatie

Digitalisering

Waarom?
• ICT en AM werken samen aan nieuwe data 

oplossingen: inrichting KPI dashboard in 
clicksense

• Data analisten voorzien de AM-keten van data-
analyses en rapportages

• Mobiele monteurs registreren digitaal 
(aantoonbaarheid via de tablet)

Hoe?

ISO 55001

Data-analyses

Meten waar je 
staat

Data-gedreven 
organisatie



Mobiele monteur KPI dashboard

Digitalisering



HTM zet in op een lerende organisatie

Lerende 
organisatie

Waarom?
Vakschool: 
• Nodige kwalificaties in kaart brengen 

(meenemen technologische ontwikkelingen)
• Organiseren trainingen en opleidingen

• Functiewijzigingen i.c.m. bijscholing

Hoe?

ISO 55001

Continu 
verbeteren

Anders 
organiseren

Lerende 
organisatie

We doen de dingen goed, maar 
doen we de juiste dingen?

• MBO opleiding monteur mechatronica
• E-learning Assetmanagement
• Leergang Assetmanagement in September 2021



Eerste monteur mechatronica

Lerende 
organisatie



We zijn er nog niet:

Stakeholder-
management

Risico-
management

Informatie-
management
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De transitie naar volwassen AM 
is slechts het begin
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Wij zien drie pijlers die noodzakelijk zijn voor een 
succesvolle, duurzame ISO 55000 implementatie

VOLHARDENDHEID DURF SPORTIEF



Railforum AM ISO 55000
15

Houd vol, het kost veel tijd!

‘VOLHARDEND’
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Houd vol, het kost veel tijd!

Maak er wat LEUKS van 
en blijf positief! 

KIES mensen hierop uit 
voor je team!

‘VOLHARDEND’
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Durf te investeren in nieuwe noodzakelijke 
middelen

‘DURF’
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Durf te investeren in nieuwe noodzakelijke 
middelen

De JUISTE ondersteuning 
geeft een organisatie 

vleugels!

De kosten gaan ALTIJD 
voor de baten uit!

‘DURF’
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Accepteer en respecteer het leertempo van de 
organisatie

‘SPORTIEF’
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Accepteer en respecteer het leertempo van de 
organisatie

DRAAGVLAK voor het 
‘waarom’ door het ‘wat’ en 

‘hoe’ in overleg!

In elke implementatie fase 
heb je een andere 

DYNAMIEK!

‘SPORTIEF’
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Praktische uitvoerbaarheid bij de HTM is haalbaar
door aandacht voor een duurzame implementatie

‘Houd vol, 
het kost tijd’

‘Durf te 
investeren’

‘Accepteer 
leertempo’

Lerende 
organisatie

Leiderschap

Digitalisering

Houd het uniforme beleid 
vast

Investeer in je mensen 
(coachen, begeleiden én
selecteren)

Accepteer het leerproces, 
maar leun niet achterover 
en blijf pro-actief

Houd je aan je scope en 
vergeet niet het doel

Investeer in de juiste 
mensen die kunnen 
systeemdenken

Accepteer een lange 
voorbereidingstijd, versnel 
hiermee de implementatie 
en het leertempo

Wees bewust dat dit een 
continu proces is (bv. 
nieuwe assets; 0-emissie)

Investeer in opleiding (bv. 
HTM vakschool)

Respecteer de 
omschakeltijd van willen
naar echt kunnen

STEVIN

HTM




