ALLES OVER

geo-informatie
in

ASSETMANAGEMENT

SNELLER BETERE BESLISSINGEN NEMEN
In het assetmanagementproces is het belangrijk om een balans te vinden tussen de kosten, de
risico’s en de prestaties van de objecten. Door verschillende informatiebronnen van diverse afdelingen of organisaties op de kaart bij elkaar te brengen, kan hier inzicht in worden verkregen.
Deze themabundel brengt u snel op de hoogte van wat de rol is van geografische informatie in
assetmanagement, hoe kaarten een verschil maken binnen de werkprocessen en hoe een GIS
integreert met assetmanagementsystemen. U leest in deze bundel onze visie, informatie over
onderwerpen als integraties en verhalen uit de praktijk. Heeft u vragen of opmerkingen? Ik ga
graag met u in gesprek.
Frank de Zoeten
business developer
Esri Nederland

Door met een geografische blik
te kijken naar de infrastructuur is het mogelijk
om informatie over assetmanagement te
integreren. Deze aanpak maakt nieuwe verbanden
inzichtelijk, informatie delen eenvoudiger en
informatiegestuurd werken mogelijk.

Bekijk online een StoryMap; het verhaal over GIS en
assetmanagement via esri.nl/verhaal-assetmanagement.

ASSETMANAGEMENT EN GIS
WAT IS GIS?
DE ASSETMANAGER SCHEPT ORDE

GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem:

Voor een assetmanager is het belangrijk om inzicht te hebben in de status en conditie van as-

technologie voor het visualiseren, bewerken, analyseren

sets. Met een GIS brengt hij of zij assets in kaart. Zo is voor de assetmanager te controleren of

en beheren van geografische informatie. Dit gebeurt op basis

de assets die in het Enterprise Asset Management-systeem (EAM) geregistreerd staan, buiten

van de locatie. Op een kaart is bijvoorbeeld te zien waar assets

ook daadwerkelijk aanwezig zijn.

zijn of hoeveel assets er in een gebied zijn. De kaart is te delen.
Het is een overzichtelijke manier om te communiceren met ande-

Een GIS helpt de assetmanager om consistent assets te registreren en vervolgens te beheren.
Zo staan de objecten op de kaart ook in een wijk. De assetmanager hoeft niet zelf de wijkcode
toe te voegen, dat doet het GIS. Via GIS is immers bekend in welke wijk het object staat. Verder
kan de assetmanager eenvoudig zelf objecten selecteren op een kenmerk of in de kaart en die
vervolgens tegelijkertijd bijwerken.
Als assets duidelijk in kaart zijn gebracht, kunnen werkzaamheden van verschillende afdelingen
op elkaar worden afgestemd, zodat er geen onnodige werkzaamheden worden ingepland. Dit
maakt het mogelijk om integraal samenwerken in de praktijk te brengen.

EEN KAART VOOR IEDEREEN
Met een GIS is informatie via een kaart te delen met medewerkers of andere belanghebbenden. Door met een kaart te werken kan snel inzichtelijk worden gemaakt of er combinaties mogelijk zijn met andere inspecties en/of openstaande werkzaamheden. Zo is een werkgebied te
selecteren om alle onderhoudsactiviteiten gecombineerd aan te pakken.
Medewerkers in het veld kunnen online gebruik maken van de gegevens (offline werken is ook
mogelijk). Hun locatie is realtime op kantoor zichtbaar, zodat bij incidenten de dichtsbijzijnde
medewerker snel gevonden kan worden.
De voortgang van inspectie- of onderhoudswerkzaamheden is realtime op de kaart of een
dashboard te bekijken. Net als de status van assets: voldoen ze aan de verwachting(en) of is
er onderhoud nodig? Zo krijgt iedereen relevante informatie te zien en beschikt iedereen over
dezelfde actuele informatie, waardoor efficiënt kan worden gewerkt.

ren over de assets. Dit helpt om het verband tussen verschillende
assets te zien, overzicht te creëren en patronen te ontdekken.
Zo geeft een GIS de juiste tools om datagedreven
te werken. Het geografisch informatiesysteem van Esri
heet ArcGIS.

GIS-TOEPASSINGEN
VOOR ASSETMANAGEMENT
GIS ondersteunt assetmanagement in vijf toepassingsgebieden: Assetregistratie, Mobiel
werken, Inzicht krijgen, Planning & Analyse en Samenwerking & Communicatie.

ASSETREGISTRATIE
Een goede infrastructuur - altijd
beschikbaar - is voor een veilig, leefbaar
en bereikbaar Nederland van cruciaal belang.
Goed beheer en onderhoud zorgt ervoor dat dit
mogelijk is. Bedrijven en organisaties die infrastructuur bezitten, zorgen via assetmanagement
ervoor dat onder meer de kabels,
leidingen en (spoor)wegen
blijven doen waar ze
voor bedoeld zijn.

De kwaliteit van registraties wordt verbeterd door de locatie van assets vast te leggen. Zo is te
verifiëren of de assets die in het EAM-systeem geregistreerd staan, buiten daadwerkelijk terug
zijn te vinden. De eigenschappen van assets zijn te raadplegen of te wijzigen in een kaartvenster
binnen een EAM-systeem. Met ArcGIS kunnen op basis van de ruimtelijke ligging kenmerken
van een asset automatisch worden bepaald, zoals rayon of wijk.

MOBIEL WERKEN
Medewerkers in het veld spelen een belangrijke rol in een organisatie: ze zijn bezig met een
inspectie, onderhoud of storingsafhandeling. Wat is de effectieve volgorde van het werk? Hoe
is het object te bereiken (bijvoorbeeld via niet-openbare wegen)? Op locatie hebben zij informatie nodig over hun werkzaamheden, bijvoorbeeld om te zien wanneer het laatste onderhoud
was. Maar ook andere vragen zijn onderweg relevant: Wat is de beste route? Wat voor infrastructuur tref ik op locatie aan? ArcGIS is schaalbaar en werkt op mobiele platformen en biedt
de mogelijkheid om ook offline door te kunnen werken. Medewerkers hebben daardoor, waar
ze ook zijn, altijd de beschikking over de juiste informatie.

INZICHT KRIJGEN
De informatie van assets kan met anderen worden gedeeld via een interactieve kaart. Zo kunnen
(onder)aannemers het onderhoud inplannen en direct zien welke andere projecten er tegelijk
in de buurt zijn. Projectleiders kunnen via een ArcGIS-dashboard realtime updates zien van het
werk. Alle medewerkers hebben dus een eenduidig inzicht.

PLANNING & ANALYSE
Door assetinformatie en omgevingsinformatie met elkaar te combineren worden patronen en
verbanden zichtbaar, die richting geven aan risico-analyses en beleidsbepaling. Met ArcGIS zijn
voorspellingen en oorzaak- en gevolganalyses te doen, bijvoorbeeld om de gevolgen
van een regenbui in een bemalingsgebied zichtbaar te maken.

SAMENWERKING & COMMUNICATIE
Effectiever samenwerken? Het omgevingsmanagement verbeteren? Met ArcGIS is informatie
eenvoudig te delen binnen organisaties, maar bijvoorbeeld ook met aannemers, omwonenden
of ketenpartners. Iedereen die toegang en rechten heeft kan via het platform gegevens aanvullen, bewerken of delen.

EAM-SYSTEMEN INTEGREREN MET GIS
DE KRACHT VAN
Een integratie van een EAM met een GIS wordt toegepast in processen als planning, uitvoering
en analyse. Bij inspecties is te zien welke objecten in de buurt ook binnenkort op de agenda

ELK SYSTEEM GEBRUIKEN

staan voor inspectie. Hetzelfde geldt voor onderhoud: vergelijkbaar onderhoud dat in dezelfde
periode staat gepland kan meteen worden uitgevoerd.
Hoe werkt een koppeling concreet? Klikken op een object in de kaart toont de bijbehorende
gegevens in het EAM-systeem, en geselecteerde objecten in het EAM-systeem kunnen getoond worden op de kaart. Er kunnen ook werkorders en notificaties worden aangemaakt. Expertsystemen bevatten specialistische rekenmodellen, die gebruikt worden in combinatie met
assetmanagementsystemen. Vaak gebruiken ze gegevens uit het EAM en de GIS-database en/
of worden de resultaten van de rekenmodellen hergebruikt in GIS.

“Assetmanagementsystemen zijn sterk in
het registreren van wat bij elkaar hoort: dit
is een weg, en een weg heeft rijbanen, met een
belijning aan beide kanten en verkeersborden.
Hoe dit in de werkelijkheid ten opzichte van
elkaar ligt laat een GIS zien.”
Frank de Zoeten
business developer
Esri Nederland

Diverse EAM’s bieden een standaard mogelijkheid aan om de kaart uit het GIS te integreren,
zoals SAP (onder meer PM, LM en RE via GEO.e), Infor via EAM GIS, IBM Maximo via Maximo
Spatial en Ultimo Infra Assetmanagement. Sommige organisaties kiezen er vanwege speciale
wensen voor om een integratie zelf te ontwikkelen.

INSPECTIES ZOVEEL
MOGELIJK STANDAARD MAKEN
“Een mobiele melding in de assetmanagementapp kan standaard vaste elementen registreren:
wie deed de melding, op welke dag, op welk tijdstip en voor welk object? Dit, in combinatie met
voorgedefinieerde dropdown-lijsten, maken
een inspectie buitengewoon effectief.
Voor meer context is het mogelijk
om direct een foto te maken en
die toe te voegen.”
Theo Michielse
solution architect
Esri Nederland

BALLAST NEDAM
‘NU MEER GRIP OP ASSETMANAGEMENT’
Gras, verkeersborden, bomen: een weg bevat veel assets. Aannemer Ballast Nedam beheert
voor de provincie Noord-Brabant haar provinciale wegen. De organisatie gebruikt daarvoor
Collector for ArcGIS, een app die veldmedewerkers van informatie voorziet. Naast de tijdwinst
die dit oplevert, maakt de geografische aanpak ook patronen zichtbaar. “We werken nu nóg
proactiever.”
De provincie Noord-Brabant heeft met aannemer Ballast Nedam voor het onderhoud een
prestatiecontract afgesloten. Dat betekent dat ze de verantwoordelijkheid heeft om de
provinciale wegen veilig te houden op basis van waarneming. Elke dag rijdt een aantal
inspecteurs rond. Mark Kops, projectleider van Ballast Nedam: “Zij signaleren tijdens de schouw
wat er naast de geplande werkzaamheden moet gebeuren: autoband opruimen, maaien, verkeersbord vervangen, dode tak weghalen, enzovoort.”
Een aantal jaren geleden introduceerde Ballast Nedam voor de inspecteurs de laptop
in de auto. Het digitaal werken was al een hele verbetering, aldus technisch manager
Michiel van Breda. “De echte verandering in het werkproces van het assetmanagement kwam
echter toen we in 2014 de app Collector for ArcGIS gingen gebruiken. Onze medewerkers
weten ter plekke precies wat ze moeten doen, want er is op de gebruiksvriendelijke app exact
zichtbaar wat in het contract staat: dus welke vierkante meters we moeten maaien.”
Kops vult zijn collega aan: “We kunnen plannen, in plaats van alleen maar reageren op wat we
signaleren en denken te weten. We registreren hoe hard gras groeit, dus kunnen we per wegdeel bepalen wanneer we moeten maaien, zodat de hectometerbordjes leesbaar blijven.”
Door de geografische registratie kan Michiel van Breda ook allerlei trendanalyses doen. “We
verzamelen nu heel veel data.” Zo zag Van Breda dat op bepaalde carpoolplaatsen met regelmaat afval werd gedumpt. Door tijdelijk een camera te plaatsen is dat gestopt.
Ballast Nedam is enthousiast over de ingeslagen weg. “We hebben nu grip op ons areaal en
zijn meer in control”, aldus contractmanager Ruud Schoenmakers. “Het werken met de kaarten
draagt bij aan een van onze doelen: de opdrachtgever heeft geen zorgen over het beheer en
weet dat wij accuraat handelen om aan het contract te voldoen.”

PROVINCIE GELDERLAND
DATA OP ORDE OM GOED TE KUNNEN BEHEREN
De provincie Gelderland heeft 1200 km aan provinciale wegen. Het areaal van deze wegen wordt
beheerd door aannemers. In, op, onder en naast de weg staan duizenden assets: van lichtmasten
tot verkeersregelinstallatie, van bruggen tot bomen. Bij de provincie Gelderland worden assets
centraal opgeslagen en zijn de assets in meerdere beheerapplicaties en een eigen (IMGeo-)
basiskaart zichtbaar.
De data uit de beheerapplicaties kwam niet overeen met de data uit de eigen basiskaart. Zo kon
het worden voorkomen dat er een verschil was van een paar duizend bomen en lichtmasten, wat
problemen met zich zou meebrengen voor het beheer en onderhoud van deze assets. Vier jaar
geleden is de provincie begonnen met het project Areaalbeheer – data op orde, om de data uit
verschillende systemen overzichtelijk in één systeem te krijgen en te ontsluiten voor medewerkers
en andere betrokkenen.
Met het ArcGIS-platform werd in een geodatabase alle data en informatie uit de verschillende
systemen gematched. Er is nu een match van 99%, zodat er bijna geen verschillen meer zijn met
de daadwerkelijke situatie. Om de gegevens te delen wordt het geheel ontsloten via GeoWeb.
De aannemers krijgen een tablet mee om de daadwerkelijke situatie en de opdracht te bekijken.
Dit geldt bijvoorbeeld voor het maaibestek.
Met de oplossing hebben alle medewerkers binnen de provincie Gelderland een eenduidig beeld
van alle assets die aanwezig zijn. Door het eenduidige beeld kunnen werkzaamheden beter ingepland worden, zodat burgers ook minder overlast ondervinden.

HEIJMANS BIJ SCHIPHOL
ASSETMANAGEMENT VOOR SCHIPHOL MET ARCGIS ONLINE
Als één van de grootste luchthavens van Europa verwerkte Schiphol in 2015 zo’n 58 miljoen passagiers
en 1,6 miljoen ton vracht. Schiphol biedt reizigers, bezoekers, werknemers en werkgevers alle faciliteiten
en diensten die zij nodig hebben, 24/7. Heijmans helpt de organisatie in het streven dit waar te maken
door als hoofdaannemer te zorgen dat de infrastructuur en faciliteiten beschikbaar zijn. Dat doet ze met
hulp van het ArcGIS-platform.
Heijmans is als partner in onderhoud en beheer verantwoordelijk voor drie cruciale onderdelen. ‘Vluchtafhandeling’: onderhoud en aanleg van start-, landings- en andere banen. ‘Bereikbaarheid’: infrastructuur
op het openbaar toegankelijk terrein. En ‘Transport van elektriciteit’: het netwerk van energietransport
en distributie.
Het werk op Schiphol is divers: van een fietspad tot een start- en landingsbaan of compleet OV-knooppunt met energieneutrale overkapping. Alle betrokken disciplines werken samen aan een passende
totaaloplossing voor elke behoefte. Om te komen tot een optimale aanpak is inzicht in de onderhoudsstatus van beheerobjecten van cruciaal belang. De GIS-specialisten van Informatie- en datamanagement (projectsupport Heijmans Integrale Projecten) zorgen voor instrumenten om informatie
over assets te verzamelen, centraal op te slaan en te ontsluiten voor het projectteam van Heijmans. Het
ArcGIS-platform biedt de infrastructuur voor het databeheer.
Voor het inspecteren wordt gebruik gemaakt van de Collector for ArcGIS-app. De onderhoudsstatus
van beheerobjecten wordt vastgelegd en de historie van uitgevoerde werkzaamheden wordt centraal
opgeslagen. Hiermee is de digitale kaart dé gegevensdrager voor goed assetmanagement.
Aangezien de informatievoorziening op een kaart staat, kan snel inzichtelijk worden gemaakt of er combinaties mogelijk zijn met andere inspecties en/of openstaande werkzaamheden. Daarnaast kan een werkgebied worden geselecteerd om alle activiteiten van meerdere disciplines te combineren. Het ArcGISplatform helpt Heijmans om snel inzicht te krijgen in de situatie op Schiphol, op zowel operationeel als
tactisch niveau.

GEMEENTE ARNHEM
HOE DE GEMEENTE ARNHEM DE OPENBARE RUIMTE INTEGRAAL BEHEERT
Voor het beheren van de openbare ruimte hanteerde de gemeente Arnhem in het verleden verschillende beheersystemen. Aparte systemen voor groen, bomen & spelen, wegen & openbare
verlichting en water & riolering. De gemeente was op zoek naar één centraal systeem dat het
assetmanagement in brede zin ondersteunt. Dit maakte een integraal (geografisch) beleid mogelijk. José de la Cotera, informatiebeheerder van het ‘Product Groen, Bomen & Spelen’ vertelt
hoe ArcGIS ervoor zorgde dat hun wens realiseerbaar werd. “Het bespaart ons tijd en geld en
ook de communicatie en de samenwerking gaat nu veel effectiever.”
Arnhem heeft als gemeente nog steeds te maken met toenemende bezuinigingen. De la Cotera:
“We moeten op een creatieve manier met het budget omgaan. Waar we vroeger alleen keken
naar elke individuele asset, bijvoorbeeld of het riool gemaakt moest worden, of een weg, kijken
we nu naar het grotere geheel. Via het ArcGIS-platform is het heel eenvoudig om data te koppelen
en te zien welke assets in hetzelfde gebied ook onderhoud nodig hebben. We overwegen dan
om bijvoorbeeld meteen op de dan toch al opengebroken weg, het groen en/of de lantaarnpalen
en de afvalbakken te vervangen.”
Een andere belangrijke uitdaging was om de communicatie tussen kantoor en de mensen ‘in het
veld’, de assetbeheerders, te verbeteren. Sinds twee jaar gebruiken veldmedewerkers die werken
voor de gemeente Arnhem de app Collector for ArcGIS. De la Cotera: “De mannen vinden het
fantastisch. In plaats van met stapels papier, werken zij nu op de iPad, eventueel offline. Het is een
mooie ondersteuning voor hun werkzaamheden en eenvoudig in gebruik. Wanneer er bijvoorbeeld speeltoestellen gecontroleerd moeten worden, kunnen zij stapsgewijs door middel van
een dropdown-menu weergeven wat de status is en bijvoorbeeld een foto toevoegen. De situatie
is gelijk doorgevoerd in het ArcGIS-platform, waardoor voor iedereen, de actuele status zichtbaar
is. Als een reparatie nodig is wordt dit meteen ingepland.”
De La Cotera heeft nog een aantal concrete ideeën op de agenda staan. Zo gaat hij op zoek naar
manieren om het integraal samenwerken verder te verbeteren. Ook wil de gemeente haar inwoners meer betrekken bij het beleid en het onderhouden van de openbare ruimte. “We kunnen
zo meer aan de wens van de inwoners voldoen en meer draagvlak creëren.” De gemeente is een
proef gestart waarbij inwoners via hun (ArcGIS) geo-portaal meldingen over assets kunnen doen
op een interactieve kaart. De la Cotera: “Het is een manier om met onze inwoners te communiceren.” Op den duur wil de gemeente ook het gesprek met de inwoners aangaan en hen mee laten
denken over het beheer van de aanwezige assets in hun leefomgeving.

GOEDE
OBJECTDEFINITIES NODIG
“Organisaties registreren met grote nauwkeurigheid hun complete infrastructuur. Om
assets organisatiebreed goed vast te kunnen leggen zijn goede objectdefinities nodig. Op deze
manier is de status van de infrastructuur goed te
analyseren en kunnen voortdurend onderhoudsgegevens worden toegevoegd.”

NU AAN DE SLAG MET
ARCGIS VOOR ASSETMANAGEMENT
GIS EN ASSETMANAGEMENT, BETER ZO!
In een GIS ligt de locatie van een asset vast met de vaste eigenschappen, het EAM-systeem richt
zich meer op de dynamische gegevens. De unieke eigenschappen van beide applicaties scheppen nieuwe mogelijkheden. Een greep uit de mogelijkheden:

EFFECTIEF WERKEN
Beheer en onderhoud kan altijd effectiever. Een asset die onderhouden moet worden is onderdeel

Eelco Berghuis
senior solution architect
Esri Nederland

van een groter geheel. Interessant is welke assets er in de buurt liggen en of deze binnenkort ook
onderhoud behoeven. Zo ja, dan kunnen deze ook gelijk mee worden genomen.

BEELD VORMEN
Door de beheerder informatie in kaartvorm aan te bieden, kan hij zich een beeld vormen van de
omgeving waarin de asset zich bevindt. Informatie uit het EAM-systeem over de asset is op te
vragen door op het object in de kaart te klikken. Hierdoor hoeft er niet door de boomstructuur
genavigeerd te worden, de informatie is direct voorhanden.

ONDERWEG
EFFECTIEVER WERKEN
“Het gaat steeds meer om de fysieke kwaliteit van
de openbare ruimte. Niet om de onderhoudstoestand van
één moment, maar om de hele levenscyclus van objecten
als een groenvlak of een wegvak. scyclus van een object, zoals een groenvlak of een wegvak. Dé manier om te weten of
een object nog voldoet aan de doelstelling is door het te bekijken in de context van de omgeving en beleving door de
gebruikers. De beste manier om dit te doen is om de
inspectie meteen digitaal in te laten voeren in samenhang met de andere gegevens, zoals meldingen
en andere objecten. In een GIS-omgeving is
dat goed te regelen. Zo is te zien hoe
assets bijdragen aan de doelen van de organisatie.”
Barend Sneller
senior business developer
Esri Nederland

IN HET VELD
Zonder problemen de juiste asset identificeren en statusgegevens opnemen. Ook voor de inspecteur in het veld geldt dat een kaart meer zegt dan duizend woorden. Met een kaart-app kan
de inspecteur nauwkeuriger werken, terwijl de gegevens terugvloeien naar de juiste systemen.

BETROUWBARE DATA
De combinatie GIS en EAM zorgt voor dataconsistentie. Het integreren van systemen maakt
verschillen zichtbaar. Bestaan de assets in beide systemen? Zijn nummeringen of coderingen
consequent toegepast? Door deze verschillen op te lossen ontstaat betrouwbaardere informatie,
waardoor ook beheer en onderhoud weer beter uitgevoerd kan worden.

Het ArcGIS-platform combineert geografische intelligentie met de data uit Enterprise
Asset Management-systemen. Met ArcGIS kunnen er sneller betere beslissingen worden
genomen. Hierdoor bespaart u geld, worden prestaties verhoogd en de risico’s verlaagd
– op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.
Wilt u aan de slag? Neem contact op met Frank de Zoeten van Esri Nederland.

T: +31 (0)10 217 07 00
E: info@esri.nl
W: esri.nl

