Sustainable Asset
Management Game

U beheert assets. Elke dag
maakt u beslissingen over
onderhoud, beheer, nieuwbouw en modificaties. Vroeger
werd hierbij alleen naar
kosten gekeken. Tegenwoordig
worden ook prestaties en
risico’s meegewogen, met
als doel het maximale uit uw
installaties te halen. Dat is
asset management, gebaseerd
op de IS0 55.000, en praktisch
vertaald naar Sustainable
Asset Management (SAM).

Het principe is simpel: SAM biedt u één integrale aanpak voor assetmanagement.
Het helpt u om strategische investeringsbeslissingen te maken, verbetert uw
asset performance én zorgt ervoor dat de total cost of ownership verlaagd wordt.
Dit resulteert in een totale kostenbesparing tussen 5-10%. Het spelen van onze
interactieve SAM game is de eerste stap naar concrete resultaten. Samen met
collega’s wordt u voor praktijkdilemma’s gesteld. Gaat u investeren in nieuwe assets
of bestaande assets verbeteren door onderhoud uit te voeren? De kern van asset
management én het belang van onderlinge samenwerking in één sessie gevangen.
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