Een interview met Bart Knepper (Assetmanager Waterschap Vallei en Veluwe)

“Assetmanagement maakt
onze lange termijnplannen
behapbaar”
Assetmanagement heeft het werk van waterschappen door de
jaren heen flink veranderd. Dat gaat gepaard met verbeteringen,
maar ook met uitdagingen. In 2025 energieneutraal? In 2030 het
CO2-verbuik aanzienlijk verminder? In 2050 volledig circulair?
Bert Knepper, werkzaam als Assetmanager bij Waterschap Vallei
en Veluwe, vertelt over de rol van assetmanagement bij de
huidige en toekomstige doelstellingen van het waterschap.



In één lijn werken
Vallei en Veluwe heeft al jaren dezelfde opdracht, namelijk veilige dijken bouwen,
droge voeten houden en in schoon water voorzien. Toch is er wel degelijk iets
veranderd, met dank aan assetmanagement. “Vroeger hadden we een afdeling
planvorming, een afdeling projecten, een afdeling beheer en een onderhoudsafdeling.
De bouwafdeling bouwde wat en gaf dat vervolgens door aan de beheerafdeling.
Door assetmanagement werken deze afdelingen nu meer in één lijn. Zo zie je
tegenwoordig dat er vertegenwoordigers van beheer bij de bouwafdeling gaan zitten
om input te leveren en vanuit daar wordt pas een plan gemaakt. Dat is veel effectiever
werken!”, aldus Knepper.

Van hoe duur is de bouw naar hoe duur is het totaalplaatje
Knepper gaat verder: “Een makkelijk voorbeeld is het vervangen van een gasmotor.
Dan maakten we eerst een flink technisch bestek. Vervolgens werd er gekeken wie de
gasmotor zo goedkoop mogelijk kon leveren. De goedkoopste mocht ‘m neerzetten.
Heel simpel dus. Althans, zo leek het, want dan bleek het onderhoud duur en lag
het proces vaker stil. Tegenwoordig kan dat niet meer, want je kijkt niet alleen naar
bouwprijs, maar bijvoorbeeld ook naar een goede beheer- en onderhoudsschema,
het contract en of de bouwende partij de afgegeven prestaties daadwerkelijk kan
leveren. Dus de total cost of ownership (TCO).”
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Een waterschap is kapitaalintensief en die
stuur je niet als een auto van links naar rechts.
Je moet tijdig gaan sturen als je iets wilt.



Met assetmanagement kijk je dus integraal welk project het meeste bijdraagt en de meeste
toekomstwaarde heeft in combinatie met de prijswaarde. Je bent vooral bezig met de waaromvraag en vanuit die vraag kun je een afweging maken. “Een waterschap is kapitaalintensief en
die stuur je niet als een auto van links naar rechts. Je moet tijdig gaan sturen als je iets wilt. Dat
doe je stapje voor stapje. Je moet jezelf dus continue afvragen waar je heen wilt en waar je in
de toekomst wilt staan. Assetmanagement helpt ons bij het behapbaar maken van de lange
termijnplannen. Dát is assetmanagement voor ons”, aldus Knepper.

Een flinke uitdaging
Ieder waterschap
heeft weer z’n
eigen ideeën,
juist daarom is er
behoefte aan een
informatienetwerk
als iAMPro.

Vallei en Veluwe telt ongeveer 140 kilometer primaire waterkeringen en ongeveer 110 kilometer
overige waterkeringen. Hier ligt een heel landelijk plan (HWBP) voor om de dijken op hoogte en
sterkte te brengen. Qua waterlopen telt het waterschap zo’n 2300 kilometer hoofdwaterlopen
en ongeveer 13.000 kilometer overige waterlopen. Voor het oppervlaktewater geldt dat deze
moet voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Daar komt ook nog verdroging bij
als uitdaging vanwege de klimaatverandering. “Op het gebied van zuivering willen we eigenlijk
alle medicijnresten uit het water hebben. Deze uitdagingen zijn onze core business. Daarnaast
willen we ook een circulair waterschap worden; in 2025 willen we energieneutraal zijn, in 2030
moet ons CO2-verbruik aanzienlijk verminderd zijn en in 2050 moeten we volledig circulair zijn.
Natuurlijk mag het ook allemaal niet teveel kosten. Je kunt wel stellen dat we daar een flinke
opdracht in hebben, zo groot en allemaal tegelijk. Ik geloof niet dat dit ooit eerder het geval is
geweest. Je begrijpt nu vast wel dat assetmanagement absoluut noodzakelijk is.”



Een echte verandering
Assetmanagement is overigens niet alleen een must voor Vallei en Veluwe, maar ook voor
andere waterschappen. Knepper licht dit toe: “We zijn uiteindelijk allemaal met hetzelfde bezig
en we maken dezelfde ontwikkelingen door. Je ziet ook steeds meer waterschappen aan de
slag gaan met een Strategisch Asset Management Plan (SAMP) en er zijn al legio die met een
bedrijfswaardenmatrix werken. We zijn allemaal stapjes aan het maken. Het is natuurkijk ook niet
zo dat je even de knop omdraait. Het wordt door iedereen gevoeld als een echte verandering!”
“Hoewel we veel dingen hetzelfde doen, heeft toch ieder waterschap daar ook weer z’n eigen
ideeën bij. Binnen de waterschappen hebben we afgesproken dat we van elkaar willen leren, juist
daarom is er behoefte aan een Waterschap AM groep en een informatiesysteem als iAMPro. Het
is noodzakelijk om een plek te hebben waar je kunt nalezen van hoe of wat. Vooral wanneer je
een volgende stap wilt maken en je bijvoorbeeld over wilt gaan op risicogestuurd werken of eens
wilt kijken hoe je de taak van een assetmanager beter kunt positioneren. Dan kun je op iAMPro
eerst lezen wat iets precies is, aangevuld met voorbeelden of de ervaring van anderen.”
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Een circulaire toekomst
Er zijn al veel verbeterslagen gemaakt, maar er blijven altijd ontwikkelingen liggen. “Ik ga nu
ook niet zeggen dat we er al zijn. Ik wil komend jaar bijvoorbeeld de routine van werken met de
bedrijfswaardenmatrix er steviger inkrijgen. Nieuw voor de waterschappen wordt de fase van
afstoten, want wij hebben altijd maar gewoon gebouwd. Als we het niet meer nodig hadden en
het kon, dan sloopten we het of we lieten het gewoon staan. Nu willen we graag circulair zijn,
dus hebben we iets in de toekomst niet meer nodig? Dan willen we dat ergens, in zijn geheel
of in onderdelen, hergebruiken. Dit kan door bijvoorbeeld andere materialen te gebruiken”, legt
Knepper uit.
Knepper hoopt vooral dat waterschappen op dat gebied van elkaar leren en ongeveer hetzelfde
pad bewandelen. “Het is altijd mooi wanneer allemaal mensen van de waterschappen eens in de
zoveel tijd bijeenkomen om over dit soort onderwerpen te praten, elkaar informeren over nieuwe
ontwikkelingen en elkaar op de hoogte houden. Zo kunnen we van elkaar leren.”
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Bijeenkomst voor waterschappen over assetmanagement
Nieuw is nu dat CROW op 12 november 2020 een
bijeenkomst organiseert voor waterschappen over
assetmanagement. Tijdens de bijeenkomst wordt, naast een
waterschap onderwerp, ook een gemeentelijk onderwerp
bekeken. Zo kijken we even verder dan ons eigen kringetje.
Daarnaast worden de voordelen van iAMPro uitgelicht. Bart
Knepper is er in ieder geval bij, jij ook? Hier vind je meer
Nu kan je aan verschillende schuifjes
informatie en kun je je aanmelden.

Meer informatie en aanmelden ARROW-CIRCLE-RIGHT

zitten
om naar de toekomst te kijken.



Assetmanagementmodel van iAMPro
Waar de NEN-ISO 55000 beschrijft wat assetmanagement is, beschrijft het iAMPro Assetmanagementmodel
hoe je assetmanagement kunt gebruiken. Het model maakt assetmanagement praktisch. Het iAMPro
Assetmanagementmodel is jaren terug ontwikkeld door de provincies. Het is een eenvoudige weergave van de
processtappen die worden doorlopen bij de (decentrale) overheden. Het model laat zes processtappen zien en
in het hart van het model zitten nog twee onderdelen.
De roos, zoals deze genoemd wordt, helpt je het werk te structureren en om te beginnen en te groeien in
assetmanagement. Veel van de huidige werkzaamheden binnen een (decentrale) overheid passen in het
model. Wat betekent dat er al gewerkt wordt conform assetmanagement. De roos zorgt voor een verdere
professionaliseringsslag.

