Maak infrastructuur toekomstbestendig
Een strategie voor duurzaam beheer
Beheerders van infrastructuur staan voor een complexe opgave. Wegen, waterwegen, spoorlijnen, buisleidingen en alle civiele constructies in deze netwerken moeten 24/7 beschikbaar zijn en de veiligheid
moet worden gegarandeerd. Maar er moet ook ruimte zijn voor nieuwe functies en innovaties. En dat
alles binnen scherpe financiële kaders. De samenleving verwacht van alles, maar accepteert het nauwelijks als werkzaamheden tot overlast leiden. Het is niet alleen een technisch vraagstuk, maar vooral
ook beleidsmatig en organisatorisch. Door vanuit strategische doelstellingen te werken, is een integrale afweging mogelijk. Het komt aan op beter organiseren, beter presteren en beter samenwerken.
Frank van Es

De bloedsomloop van ons land
Infrastructuur is cruciaal voor het sociaal en economisch
functioneren van ons land. Of het nu gaat om de weg, het
water, het spoor, de luchtvaart of de minder zichtbare in-
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ten voor beheer en onderhoud uit de hand lopen?
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veiligheid en kosten?
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4 Klimaatverandering vraagt om specifieke maatregelen. Hoe gaan we om met extreme neerslag,
extreme droogte of extreme hitte? Wat betekent het

Een en-en-opgave

voor objecten in de infrastructuur?

Infrastructuurbeheerders moeten er in de eerste plaats voor

5 Standaardisatie maakt beheer en onderhoud

zorgen dat de huidige functionaliteit wordt gewaarborgd.

doorgaans goedkoper. Maar inpassing in de fysieke

Binnen financiële kaders moet instandhouding op orde zijn.

omgeving vraagt nu juist om maatwerk en dat leidt

Dat vraagt vaak om een zekere mate van standaardisatie:

tot een steeds grotere diversiteit.

als objecten in de infrastructuur vergelijkbaar zijn, zijn be-
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baar en daarmee controleerbaar en efficiënt uitvoerbaar.

atie nodig op basis van prestaties, kosten en risico’s.

Er moet echter ook ruimte worden gecreëerd voor nieuwe

Keuzes moeten transparant zijn.

ontwikkelingen en inzichten, bijvoorbeeld op het gebied van

7 Infrastructuur moet 24/7 beschikbaar zijn. De

duurzaamheid, circulariteit en innovatie. Er worden nieuwe

maatschappij accepteert geen vertraging. Laat staan

voertuigbrandstoffen toegepast en er zijn nieuwe ICT-syste-

uitval. Ook tijdens werkzaamheden willen we er

men. Schepen worden groter, treinen rijden sneller, steeds

continu op kunnen rekenen.

meer auto’s rijden elektrisch. Beheer, onderhoud en ont-

8 Veiligheid staat voorop. Maar 100% veiligheid

wikkeling van infrastructuur is niet een of-of-opgave maar

bestaat niet. De vraag is welke risico’s worden

een en-en-opgave. Het vraagt om integrale afwegingen:

aanvaard. Hoe maak je de juiste afweging en hoe
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9 Voor goed beheer en onderhoud krijg je niet altijd applaus. Daar werkzaamheden in de openbare ruimte
op elkaar af te stemmen, worden hinder en rommel
beperkt.
10 Niets doen is geen optie. Te laat ingrijpen kan leiden
tot falende infrastructuur met alle gevolgen van
dien. En er is een grote vervangingsopgave. Wat
valt er nog te kiezen?
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Naar een toekomstgerichte aanpak
Traditioneel technisch beheer met vaste onderhoudscycli en
beslissingen die vaak reactief worden genomen, loopt tegen
grenzen aan. Men is gewend te werken vanuit zekerheid.
Deze vertrouwde aanpak voldoet steeds minder om aan
de vele uitdagingen gevolg te geven. Bovendien blijven de
kansen om met de investeringen tegelijk een sprong voorwaarts te zetten, bij die aanpak onbenut. Een toekomstgerichte aanpak vraagt om een assetmanagementorganisatie.
Zo’n organisatie beweegt mee met veranderende omstandigheden. Er is meer ruimte voor verkenningen, onderzoek
en experimenten. Samen met de omgeving wordt het werk
gepland en uitgevoerd. Bij goed assetmanagement komen
drie pijlers samen: organiseren, presteren en samenwerken.

Beter organiseren
In de organisatie van het assetmanagement leggen we
een relatie tussen de prestaties, kosten en risico’s die met
beheer, onderhoud en ontwikkeling van infrastructuur zijn
gemoeid en de primaire doelstellingen van de beheerorganisatie. Als het management goed is georganiseerd, kunt
u vanuit centrale doelstellingen onderbouwde beslissingen
nemen over de besteding van middelen en de inzet van capaciteit. Strategischer, meer integraal en gericht op de langere termijn. Wij helpen u de organisatie met dit oogmerk te
versterken. Wij brengen in beeld hoe beheer en onderhoud
kunnen bijdragen aan de primaire doelstellingen van uw organisatie. We onderzoeken hoe verantwoordelijkheden zijn
belegd en welke knelpunten of omissies er zijn. We brengen
taken, rollen, benodigde faciliteiten en de optimale verantwoordingsstructuur in beeld. We kunnen u ook ondersteunen bij de daadwerkelijke invoering van de nieuwe organisatie.
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Beter presteren
Beter presteren begint bij het operationeel maken van doelstellingen, bijvoorbeeld op het gebied van capaciteit, beschikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Als die doelstellingen
meetbaar zijn en prestaties worden geregistreerd, hebt u de
knoppen om aan te draaien en keuzes te onderbouwen. Wij
helpen u met het definiëren van betrouwbare prestatie-indicatoren. Daarbij kijken we niet alleen naar de kosten, maar
ook naar de materiële en immateriële baten. We ontwikkelen modellen voor managementrapportages, passend bij de
bestaande cycli van planning en control. Processen maken
we prestatiegerichter. We geven aan welke informatie nodig
is om beslissingen over de inzet van capaciteit en middelen
te onderbouwen en wie binnen uw organisatie die informatie dient te verzamelen.

Beter samenwerken
Voor infrastructuurbeheerders is omgevingsmanagement
een bekend begrip. U bent gewend om rekening te houden
met de omgeving en u probeert overlast tot een minimum
te beperken. Bij assetmanagement vergt het een andere
blik. Dan kijken we vooral naar kansen voor samenwerking
met partijen in de omgeving. Als er gedeelde belangen zijn,
zijn er immers vaak ook mogelijkheden om maatregelen samen met anderen uit te voeren. Wij kunnen u helpen met
het maken van een omgevingsscan waarin we de belangen
van externe stakeholders vertalen naar de doelen van uw
assetmanagement. Mogelijke samenwerking, kansen en
uitdagingen kunnen we helder krijgen en uitwerken in een
strategisch plan. We helpen om gezamenlijke doelstellingen
te formuleren, brengen mogelijkheden en risico’s in beeld en
kunnen voor u de communicatie organiseren.
Beter samenwerken gaat ook over het verbeteren van de
interne samenwerking bij infrastructuurbeheerders: tussen
afdelingen binnen assetmanagement of tussen de projectorganisatie en (de overdracht naar) de beheerorganisatie. Wij
hebben hiervoor een aanpak ontwikkeld: gebiedsgericht,
met een duidelijke rol voor het beheer en met een goede
overdracht van projecten van de projectorganisatie naar de
beheerorganisatie.
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De resultaten die we boeken
Een goede, prestatiegerichte assetmanagementorganisatie
maakt toekomstgericht infrastructuurbeheer mogelijk. Centrale doelstellingen kunnen worden vertaald naar werkprocessen en resultaten. Dat geeft inzicht in de prestaties van
infrastructuurnetwerken en in de mogelijkheden om die te
beïnvloeden. Valide indicatoren bieden een handvat voor
onderbouwing van investeringsbeslissingen en een goede
organisatie maakt het mogelijk om de inzet van mensen en
middelen daar gericht op in te zetten. Die keuzes zijn bovendien makkelijk aan de samenleving uit te leggen. Verder is
een goede assetmanagementorganisatie flexibel waardoor
niet alleen het basisonderhoud van infrastructuurnetwerken
is geborgd, maar er ook ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen. En door meer en betere samenwerking, zowel intern
als extern, kunnen belangen worden gecombineerd waardoor uiteindelijk meer mogelijk is met dezelfde inzet.

De inzet van Twynstra Gudde
De adviseurs kunnen bij alle stappen van assetmanagement
ondersteunen. Wij maken hierbij gebruik van onze kennis
van infrastructuur en onze bekendheid met de infrastructuurwereld. Die kennis combineren we met kennis van organisatiekunde, samenwerkingskunde en verandermanagement.
We combineren de harde en de zachte kant. Juist op dat
snijvlak realiseren we toegevoegde waarde.
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Twynstra Gudde is een onafhankelijk Nederlands organisatieadviesbureau dat al ruim 50 jaar
resultaatgericht adviseert en managementfuncties vervult. Kerncompetenties van Twynstra
Gudde zijn project- en programmamanagement, veranderkunde, organisatiekunde en samenwerkingskunde.
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