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a

Het eerste tekstniveau 
heeft geen bullet en 
springt niet in

Om een bullet list te 
starten, klik op 
‘Lijstniveau verhogen’ 
op het tabblad Start om 
naar het tweede 
tekstniveau te gaan

Relatie NEN 8026 
met NEN-ISO 55000
NEN-ISO 55000 is dé internationale norm voor 
Assetmanagement. 

Met de ontwikkeling van een nieuwe norm NEN 8026 
wordt Assetmanagement verder vormgegeven.

Voor organisaties die Vastgoed of Infra objecten in 
eigendom hebben. 

NEN 8026 Beleidsmatig kader voor het in stand houden van de gebouwde omgeving 



Aline
a

Het eerste tekstniveau 
heeft geen bullet en 
springt niet in

Om een bullet list te 
starten, klik op 
‘Lijstniveau verhogen’ 
op het tabblad Start om 
naar het tweede 
tekstniveau te gaan

Kader

PLAN DO CHECK ACT Cyclus op elk niveau.

Met de Assetmanager die:
• verbinding maakt naar Strategische en Operationeel 

niveau. 
• zicht houdt op de risico’s en kansen i.r.t. de 

Waardeaspecten
• Monitort en Evalueert en zo nodig Adviseert over 

bijstellen van strategie en beleid! 
• Consequenties van ontwikkelingen en veranderingen 

vertaalt in het bijstellen van instandhoudingsplannen.
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Doel

Het doel van deze nieuwe norm is dat het de Assetmanager helpt om op tactisch 
niveau te sturen op waarden. 

Zodat er verbinding wordt gemaakt met de Asset owner op bestuurlijk/strategisch 
niveau ten behoeve van de concrete realisatie op operationeel niveau door de 
Serviceprovider.
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Inhoud (1)
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Het beschrijft het proces om vanuit de organisatiedoelen en kernwaarden te komen tot de 
assetmanagementstrategie voor de korte en lange termijn. 

• Desinvesteren
Portfolio of specifieke asset die op korte termijn (< 5 jaar) wordt vervreemd, of afgestoten, of zijn functie, of leeg staat of (tijdelijk buiten 
gebruik is) of waarde verliest voor een organisatie. Ook kan er sprake zijn van op afzienbare termijn, het toewerken naar ‘Investeren’ in het 
assetbeheerobject als geheel of een assetelement in het bijzonder. 

• Consolideren
Portfolio of specifieke asset die voorlopig in deze technische en functionele staat in bezit en gebruik blijft en van waarde is voor de 
bedrijfsvoering van een organisatie. 

• Investeren
Portfolio of specifiek asset die langdurig in een optimale technische en functionele staat in bezit en gebruik blijft en behoort tot de 
wensportfolio die zeer waardevol is voor de primaire bedrijfsvoering van een organisatie. 
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Inhoud (2)
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Op basis van de assetmanagementstrategie wordt richting gegeven aan de instandhouding van assets door het 
vaststellen van waardeaspecten voor assets. 

• Doelen gericht op de kwaliteit van de assets en gebruikerstevredenheid 
Strategisch/ organisatorisch Veilig en gezond
Gebruik/ bruikbaarheid Toegankelijk

• Doelen gericht op kostenbeheersing en –optimalisatie
Financieel  
Economisch 
Commercieel 

• Ambities i.r.t. belangen van stakeholders en ten opzichte van de omgeving
Esthetisch/ verzorgd Duurzaam
Maatschappelijk  Ecologisch 
Cultuur 

 Uiteraard is de nadere duiding van en keuze voor deze waardeaspecten per organisatie verschillend en wordt er 

een andere weging (belang) aan gegeven!



Aline
a

Het eerste tekstniveau 
heeft geen bullet en 
springt niet in

Om een bullet list te 
starten, klik op 
‘Lijstniveau verhogen’ 
op het tabblad Start om 
naar het tweede 
tekstniveau te gaan

Inhoud (3)

De waardeaspecten vormen de basis voor het definiëren 
van niveaus voor instandhouding. 
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Inhoud (4a)
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Deze niveaus zijn de leidraad voor het maken en realiseren (of bijstellen) van plannen voor de korte en lange 
termijn.  

Instandhoudingsniveau – Minimum  = Instandhoudingsdoelen en plannen voor de korte (<5 jaar) termijn.

Instandhoudingsniveau – Basis       = Instandhoudingsdoelen en plannen voor een middellange tot lange (5-10 jaar of > 10 jaar) termijn.

Instandhoudingsniveau – Plus        = Instandhoudingsdoelen en plannen voor de lange (> 10 jaar) termijn.

In de norm is dit verder uitgewerkt en is een (niet limitatief) opsomming geven over plannen waar je dan aan moet denken.
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Inhoud (4b)

Deze niveaus vormen tevens het kader voor het 
risicogestuurd monitoren van de stand van zaken met 
betrekking tot het daadwerkelijk toevoegen van 
waarde. 

NEN 8026



Aline
a

Het eerste tekstniveau 
heeft geen bullet en 
springt niet in

Om een bullet list te 
starten, klik op 
‘Lijstniveau verhogen’ 
op het tabblad Start om 
naar het tweede 
tekstniveau te gaan

Hoe dan?
NEN 8026 Beleidsmatig kader voor het in stand houden van de gebouwde omgeving 

Nog verder in ontwikkeling ……zie CONCEPT Excel Bijlage ………………………………………. Doe je mee?
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Vragen?

Bedankt voor je aandacht!

Johan Smit, rapporteur NEN 8026

Johan.smit@rps.nl 
06-30810783
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