
Bedrijven moeten kunnen vertrouwen op de inzetbaarheid van hun installaties en bedrijfsmiddelen (assets). 
De vraag of deze assets bijdragen aan een maximaal resultaat, is steeds actueler. BS ISO 55000, 55001 en 
55002 zijn opgesteld om een professioneel beheer van de assets te stimuleren.

Voor de ontwikkeling van deze set
standaarden werd als basis de 
PAS 55-1:2008 gebruikt. De set 
standaarden ISO 55000/1/2 is 
ontwikkeld door ISO op basis van de 
PAS 55 van het Institute of Asset 
Management (IAM) en de BSI en is 
geschikt voor organisaties die
beschikken over kapitaalintensieve,
infrastructurele bedrijfsmiddelen.

Doel is deze bedrijfsmiddelen goed te
beheren, risico’s te beheersen en zoveel
mogelijk duurzaam te handelen. Uit de
set wordt ISO 55001 gebruikt als basis
voor certificatie. Beheerders zijn in staat
om bedrijfsmiddelen op aantoonbaar
transparante wijze te beheren op basis
van algemeen aanvaarde principes
in kapitaalintensieve sectoren als
weginfrastructuur, water-, spoor-,
energie- en scheepvaartsector maar
ook in de medische- en industriële
sector. 

ISO 55000 geeft een overzicht van 
principes en terminologie van 
assetmanagement terwijl ISO 55002 
aanwijzingen geeft voor de implementatie 
en toepassing van de ISO 55001 norm. 

Wat betekent ISO 55001 
voor uw organisatie?

Strategische focus - de norm legt
relaties met de bedrijfsstrategie en
optimaliseert het investeringsbeleid en
de concrete onderhoudsactiviteiten.

Compliance management - ISO 55001 
ondersteunt het aantoonbaar voldoen 
aan wet- en regelgeving.

Samenhang - ISO 55001 is gericht op het 
beheer van fysieke kapitaalgoederen in 
relatie tot alle organisatieonderdelen 
die hier een belang bij hebben.

Optimalisatie - kostenbeheersing
door optimalisatie van investeringen
en onderhoud bij een vereiste operationele- 
en veiligheidsprestatie.

Corporate governance - onafhankelijke
toetsing van bedrijfskritische processen.

Verantwoording - aantoonbaarheid
van verantwoord management van
kritische installaties aan bestuurders en
toezichthouders, waarbij korte- en lange
termijn risico’s tijdig worden onderkend.
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LRQA heeft als eerste instelling 
certificatie voor assetmanagement 
gerealiseerd. Wij beschikken over 
de mensen, de kennis en ruime 
ervaring om u een goede service te 
bieden die uw verbeteringsproces 
ondersteunt. Verder leveren we 
bijvoorbeeld proefaudits en 
training en in aanvulling hierop, 
voor zover er geen sprake is van
belangenverstrengeling, 
consultancydiensten.

Wij hanteren een pragmatische
benadering bij onze diensten, 
waarbij de prestatieverbetering 
van uw bedrijf centraal staat.

ISO55001 kan door LRQA geïnte-
greerd worden getoetst met
ISO 9001. Bent u gecertificeerd bij
een andere organisatie en wilt u
overstappen? 

Vraag een offerte aan en stel vast 
hoe eenvoudig dit is.



Waarom zou u LRQA kiezen?
Wij zijn er om u te helpen bij het handelen in een snel veranderende 
wereld, door met u samen te werken om de risico’s waarmee u wordt 
geconfronteerd te beheersen en te beperken. Van compliance tot 
data gestuurde supply chain-transformatie, het is onze taak om u 
te helpen de toekomst vorm te geven, in plaats van deze u te laten 
vormen. Wij doen dit door het volgende te leveren:

Over LRQA

Door het samenbrengen van 
ongeëvenaarde expertise op het 
gebied van certificering, assurance 
op maat, cyberbeveiliging, 
inspectie en training zijn wij een 
toonaangevende wereldwijde 
assurance provider geworden.

We zijn trots op ons erfgoed, maar 
het is wie we vandaag zijn dat er echt 
toe doet, want dat is wat vormgeeft 
aan hoe we met onze klanten zullen 
samenwerken. Door het combineren 
van sterke waarden, tientallen jaren 
ervaring in risicomanagement, en 
een scherpe focus op de toekomst, 
zijn we er om onze klanten te 
ondersteunen bij het bouwen van 
veiligere, duurzamere organisaties.

Onze innovatieve end-to-end 
oplossingen - van onafhankelijke 
audits voor derden, certificering 
en training tot adviesdiensten, 
realtime assurance technologie en 
datagestuurde transformatie van de 
supply chain - helpen onze klanten bij 
het handelen in een snel veranderend 
risicolandschap. We zorgen ervoor  
dat zij hun eigen toekomst vorm- 
geven, in plaats van die voor hen  
te laten bepalen.
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Frisse kijk

Onze technische knowhow, sectorexpertise 
en innovatieve, toekomstgerichte aanpak 
zullen u helpen de uitdagingen van vandaag 
aan te gaan en morgen een veiligere, 
duurzamere organisatie te worden. 

Onze mensen zijn sectorexperts. Zij brengen 
een duidelijk inzicht in uw specifieke 
uitdagingen, normen en vereisten met zich 
mee. Zij zetten hun diepgaande kennis van 
certificering, op maat gemaakte assurance, 
cyberbeveiliging, inspectie en training in om 
u te helpen hieraan te voldoen.

Wij zijn actief in meer dan 120 landen, erkend 
door meer dan 50 accreditatie-instanties 
over de hele wereld en in bijna elke sector. 
Wij kunnen u helpen met risicomanagement, 
verbeteringen door te voeren en uw 
geloofwaardigheid bij belanghebbenden  
over de hele wereld te vergroten. 

Elk bedrijf is uniek. Daarom werken onze 
experts met u samen om uw behoeften 
en doelstellingen volledig te begrijpen en 
uit te werken hoe we die het best kunnen 
ondersteunen.

Wij hebben het voortouw genomen bij het 
vormgeven van onze sector en blijven elke 
gelegenheid aangrijpen om met klanten 
samen te werken en plaats te maken voor 
nieuwe ideeën, diensten en innovatie.
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