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Assetmanagement Alignement           
Inleiding 

 

In de assetmanagement methodiek speelt ‘alignement’ een belangrijke rol.  
Het gaat hierbij om het uitwerken van het jaarplan in concrete opdrachten.       

 

Het onderstaande plaatje geeft beide weer. 

 

 
 

Aan de linkerkant zie je (verticaal) de ‘Line of sight’. Hier worden de doelstellingen van het 

college vertaald naar strategische en tactische plannen, ook wel het SAMP en de AMP’en 
genoemd. Dit leidt uiteindelijk tot een uitvoeringsjaarplan met maatregelen die ervoor zorgen 

dat wat het college wil, omgezet wordt naar zichtbare resultaten op straat. 

 

Onderaan het plaatje zie je (horizontaal) ‘alignement’. Dit is het proces waarbij maatregelen 

worden omgezet in opdrachten die worden uitgevoerd. Dit leidt tot de gewenste zichtbare 

resultaten op straat waar de burger en gebruiker van de stad blij van worden. 
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De toelichting in deze notitie richt zich op alignement 

Wat zien we op het schema van ‘alignement’ 
We nemen het schema van boven naar beneden door. 

Tip! Leg het schema naast de toelichting om de uitleg goed te kunnen volgen. 

 

Laatste stukje ‘line of sight’ 
Het schema start in het laatste stuk van de line of sight, de meerjaren onderhoudsbehoefte. 

Hier is dieper ingezoomd op de totstandkoming van het meerjaren onderhoudsplan. 

Deze stappen zijn aangegeven in het blauwe vlak. 

 

• Vanuit de beheerkant starten we met de meerjaren onderhoudsbehoefte. Deze is 

intern tussen de assetsoorten afgestemd waardoor werkzaamheden, waar mogelijk, 

gecombineerd worden uitgevoerd. 

• Naast de onderhoudsbehoefte heeft Rotterdam meer activiteiten in de buitenruimte. 

Zo heeft Stadsontwikkeling (SO) nieuwbouwprojecten, spelen er grote thema’s zoals 
de uitbreiding van het woningen bestand, vergroening van de stad, de energietransitie 

enz. Al deze plannen worden in het Stedelijk Overleg Rotterdam (STOR) besproken 

en op elkaar afgestemd. 

• Door de onderhoudsbehoefte en de overige plannen van Rotterdam op elkaar af te 

stemmen ontstaat er de afgestemde onderhoudsbehoefte. 

• Met de bovenstaande afstemming zijn we er nog niet. Ook in de gebieden spelen nog 

allerlei activiteiten die afstemming met de afgestemde onderhoudsbehoefte vragen. 

Het gaat hier om wensen vanuit de burgers, activiteiten van woningbouwverenigingen, 

kabellaars enz. Deze afstemming tussen de onderhoudsbehoefte en de activiteiten uit 

het gebied noemen we Matchen en Makelen (M&M) 

• Het M&M leidt tot een afgestemd meerjaren uitvoeringsplan. 

 

Alignement, van afgestemd jaarplan naar resultaat op straat 

Het eerste jaar uit het meerjaren uitvoeringsplan wordt voor het jaar x+1 het afgestemd 

jaarplan. Hierin staan alle mitigerende maatregelen die nodig zijn om de assets de 

afgesproken prestatie te laten leveren. Deze zijn samengebracht in het groen vlak 

 

Tussen het goene- en het blauwe vlak staat nogmaals M&M. Dit betreft de laatste afstemming 

met het gebied om ervoor te zorgen dat alle maatregelen die in het uitvoeringsjaarplan komen 

ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. 

 

• Onder het afgestemd jaarplan zie je het plaatje van de man die druk bezig is de 

plannen om te zetten naar opdrachten voor de mitigerende maatregelen. Dit plaatje 

bevindt zich op de kruising van de ‘line of sight’ en ‘alignement’. 
 

Stap 1 contractvorming 

De eerstvolgende stap in het proces is het omzetten van de mitigerende maatregelen uit het 

afgestemde jaarplan naar contracten. Deze zin te verdelen naar POK’s en projecten. 
 

Een POK is een document waarin procesmatige afspraken zijn gemaakt voor het uitvoeren 

van gebundelde gelijksoortige werkzaamheden. De technische eisen voor de werkzaamheden 

zijn als bijlage toegevoegd. De werkzaamheden zijn meestal repeterend van aard, 
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Een project heeft over het algemeen een eenmalig karakter. Specifieke werkzaamheden aan 

een asset, een afgebakend gebied, of een groep gelijksoortige assets. 

 

Voor beide zowel de POK als het project geldt dat eisen en randvoorwaarden moeten worden 

vastgesteld en vastgelegd. Voor de POK gebeurt dit in het POK-document, voor het project 

gebeurt dit in het bestek. Voor projecten wordt daarnaast de technisch voorwaarden 

uitgewerkt in een voorontwerp (VO) en een definitief ontwerp (DO). 

In beide gevallen worden de te leveren prestatie uitgedrukt in meetbare eenheden op drie 

niveaus: 

• Strategisch niveau, in effecten 

• Tactisch niveau, in eenheden van de kernwaarden 

• Operationeel niveau, m1, m2, m3, stuks, .. 

 

Stap 2 In- of uitbesteding 

In deze stap wordt, gebaseerd op het uitbesteding beid, bepaald welke werkzaamheden 

worden in- of uitbesteed. Dit gebeurt o.b.v. een analyse en toets op het beleid. 

 

Werkzaamheden uit de POK’s kunnen zowel door de interne organisatie worden uitgevoerd 
(inbesteden), als aan een marktpartij worden opgedragen. 

Projecten worden doorgaans aan marktpartijen opgedragen. Randvoorwaarden voor 

uitbesteding zijn de ABZ regels van de gemeente Rotterdam 

De KPI in deze stap is het aantal uitgevoerde analyses. 

 

Stap 3 Uitvoering en monitoring 

Het gaat in deze stap om het uitvoeren van de werkzaamheden, en het monitoren of er wordt 

geleverd wat er in het contract en de POK is vastgelegd. 

Eenheden die worden gemonitoord zijn m1, m2, m3, stuks, .. (operationele KPI), 

Omdat er een causaal verband is tussen de KPI’s op strategisch-, tactisch-, en operationeel 

niveau, kunnen de eerste twee worden afgeleid uit de operationele KPI. 

 

Stap 4 Oplevering en overdracht 

Nadat het werk volgens het contract is uitgevoerd worden de werkzaamheden aan de 

directievoerder opgeleverd. E.e.a. conform de geldende regels. 

Bij het bepalen of de omvang van de werkzaamheden zijn uitgevoerd wordt gebruik gemaakt 

van de operationele KPI m1, m2, m3, stuks, .. 

 

De overdracht van de directievoerder aan de beheerorganisatie verloopt volgens het 

vastgestelde overdrachtsproces. De documenten die worden overgedragen moeten conform 

de eisen zijn die in het contract of pok zijn vastgelegd. 

 

Stap 5 Evaluatie van het proces en de prestaties 

In deze stap worden zowel het proces van stap 1 t/m 4 als de geleverde prestaties 

geëvalueerd. Dit is van belang om te constateren of de maatregelen het gewenste effect 

hebben bereikt, en om continu te kunnen verbeteren. 
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De evaluatie is op te delen in drie stappen: 

 

1. Voor de evaluatie van het proces is het van belang dat alle betrokkenen van het 

initiëren van de maatregel tot de oplevering bij de evaluatie betrokken zijn. 

 

2. Voor de evaluatie van de prestatie wordt gebruik gemaakt van de drie niveaus die in 

stap 1 beschreven zijn. Omdat er een causaal verband is tussen de KPI’s op 
strategisch-, tactisch-, en operationeel niveau, kunnen de eerste twee worden afgeleid 

uit de operationele KPI die in de contracten is gebruikt. 

 

3. De laatste stap is de waarneming buiten: is het theoretisch effect zoals is bepaald op 

strategisch niveau ook daadwerkelijk Buiten waar te nemen. 

Niet in alle gevallen is dit direct na oplevering waar te nemen, soms gaat hier een 

langere tijd overheen. 

 

De resultaten van de evaluatie worden via de ‘line of sigth’ gebruikt als input voor het SAMP. 


