


Van meetgegevens  
tot managementinformatie
Assetmanagement helpt beheerders van bedrijfsmiddelen hun bezit in kaart 
te brengen, de koers uit te zetten, besparingen te doen en te werken aan 
toekomstvastheid. Hoe groter het inzicht in de actuele conditie van de staat, 
levensduur en economische waarde, hoe beter een organisatie keuzes kan  
maken in het beheer en onderhoud daarvan. 

Als eigenaar van alle tram- en metroinfrastructuur in de gemeente Amsterdam  
wil Dienst Metro haar bezit zo effectief en kostenefficiënt mogelijk onderhouden 
en beheren. HIervoor heeft Dienst Metro, samen met advies- en ingenieursbureau 
Movares, een meetmethode ontwikkeld waarmee in de komende jaren de tech-
nische staat van ruim 50.000 objecten kan worden doorgelicht. De methode 
bestaat uit zes stappen waarin we alle gegevens analyseren en die we vervolgens 
omzetten tot managementinformatie.

Deze meetmethode helpt Dienst Metro gedegen afwegingen te maken, die goed 
uitvoerbaar zijn in de praktijk van eigendom en beheer, onderhoud en vervanging 
van assets. 

Erik Bijlsma, senior assetmanager 

‘De nieuwe meetmethode geeft onze vervoerder, GVB, de ruimte  
om eigen processen te optimaliseren zonder onze belangen uit het oog 
te verliezen. Bovendien krijgen we door de meetmethode beter inzicht in 
investeringen die in de toekomst gedaan moeten worden.’

Naar beter 
onderhoudsbeheer
Met behulp van de vijfjarige meetmethode wordt de technische en functionele 
kwaliteit van de Amsterdamse tram- en metronetwerken op detailniveau in kaart 
gebracht. Een grootschalige inventarisatie, waarbij elk van de 50.000 objecten  
zes stappen doorloopt. 

De stappen
1      Specificaties opstellen Beschrijving van de minimale kwaliteitseisen, voor  

alle assets afzonderlijk, op gebied van functionaliteit, comfort, veiligheid  
en levensduur. 

2      Afschrijving vaststellen Met een degradatiecurve wordt de verwachte 
afschrijving gedurende de levensloop van elk object in beeld gebracht. 

3      Degradatie meten Degradatiegrootheden drukken de mate uit waarin aan  
een kwaliteitseis wordt voldaan, dit in termen van slijtage, vervuiling, 
signaalverlies en omgevingsfactoren, zoals corrosie.

4      Gegevens vertalen De degradatie die daadwerkelijk optreedt wordt per  
object afgezet tegen de minimale kwaliteitseisen, wat leidt tot de 
conditiescore. Op basis van dit getal kan de resterende verwachte levensduur 
per object, en de waarde van alle assets worden bepaald.

5      Afwijkingen analyseren Wijkt de conditiescore af van de verwachte waarde? 
  Dan wordt het risico van de afwijking geanalyseerd en inzicht gegeven in een 
verbetervoorstel. 

6       Eindrapportage op verschillende niveaus Grote afwijkingen en verbeter-
voorstellen komen in de eindrapportage, die op diverse niveaus bruikbaar is. 
-  operationele beheerder en engineers: inzicht in objectsoort (wissels, liften, 

transformators
     -  strategische beheerder en eigenaar: inzicht in lijnen en tracés (stations, 

baanvakken, energie)
     -  directie: inzicht op tram- en metronetwerkniveau (bestuurlijke en politieke 

besluitvorming).

Voordelen
Door het beheer van de eigendommen op deze manier te organiseren kan  
Dienst Metro proactief sturen op het onderhoud van tram-en metrorailinfra-
structuur. Ook wordt het door de inzet van deze meetmethode het eenduidig, 
onafhankelijk, transparant en herleidbaar.

Zo is de actuele technische status van alle eigendommen continu bekend, is er 
een doelmatige organisatie van de vervangingsplanning, kan effectief gestuurd 
worden op budgetten, en kunnen inspecties nauwkeuriger en gerichter uitgevoerd 
worden. 

Bruikbaar voor meerdere beheerders
De meetmethode van Dienst Metro beperkt zich niet tot de ‘assets’ van de rail-
infrastructuur, maar kan ook voor andere type eigendommen worden ingezet. 
Bijvoorbeeld bij andere gemeentelijke diensten of beheerorganisaties met  
totaal andersoortige bedrijfsmiddelen of objecten. 



Meer weten
Interesse in onze meetmethode voor assetmanagement? We delen graag onze 
kennis en ervaringen. Neem voor meer informatie contact op met Erik Bijlsma  
op 020 556 50 80.

Dienst Metro
Dienst Metro stelt de reiziger nu en in de toekomst centraal. We willen dé 
organisatie zijn voor de realisatie, het beheer en eigenaarschap van een veilig, 
betrouwbaar, efficiënt en aantrekkelijk metro- en tramnetwerk. Daarbij dragen 
we bij aan beleid en uitvoering van het openbaar vervoer in de metropoolregio 
Amsterdam. Onze werkwijze is onafhankelijk, transparant, slagvaardig en 
uitvoeringsgericht. 

Dienst Metro deelt, verrijkt en borgt kennis en expertise van het bouwen, 
renoveren tot onderhouden van het tram- en metrosysteem. Dat doen we zowel 
binnen de gemeente als elders. Samen met uitvoerende partners en landelijke 
kennisinstellingen brengen we kennisuitwisseling op gang met andere projecten  
– online, op bijeenkomsten, via leerwerk- en afstudeerstages van jonge professio-
nals en in onderzoeks- en onderwijsprogramma’s. Op de speciale website  
www.noordzuidlijnkennis.net delen we de opgedane kennis online. 
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