
Asset Management

Als site- of asset manager is de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van 
de productie van het grootste belang, zowel op korte als op lange termijn. 
Om dit te bereiken zijn het technisch ontwerp en de uitvoering van het 
onderhoud sleutelelementen; als dit in één keer goed is, zullen de kosten
dalen, de prestaties van de assets toenemen en de operationele risico’s
afnemen.
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Vanuit ons asset management team richten wij ons op het in balans brengen van 
asset performance, operationele uitgaven en productierisico & compliancy. Wij zijn
van mening dat alle afdelingen binnen de productiefaciliteit moeten samenwerken
en hetzelfde doel moeten nastreven; betrouwbare waarde halen uit de assets. We 
brengen zowel harde als zachte oplossingen. 

Met onze Bilfinger maintenance en Bilfinger Tebodin engineering ruggengraat, 
leveren we niet alleen het advies maar ook de mogelijke uitvoering. Wij zijn in staat
om direct te schakelen naar de volgende fase met een pragmatische aanpak.

• Bilfinger Strategic Concept in 
Operational Excellence

• Bilfinger Tebodin standaard in:

• Asset Management by Design

• Remnant Life Assessment

• Specifieke RAMS simulatie software

• Bilfinger maintenance executie
ruggengraat

• Bilfinger asset inspectie mogelijkheden

• Bilfinger Tebodin engineering 
ruggengraat

• Maintenance & reliability engineering 
op locatie

• Line of sight approach

• Maintenance management

• Zachte en harde oplossingen

• Normcommissie ISO55xxx deelname

• FMECA & RCM

• RA, RAMS en LCCA

• Risicobeoordeling installatie

• Asset Management Systeem audit

• Asset End-of-life beoordeling / RLA

• Technical Due Diligence

• Root Cause Analyse

• RBI

• Beoordeling aardbevingskritiek

Prothya BioSolutions

Maintenance Management

BeNeGas

End-of-Life studie

Quaker Chemical

RBI studie

Consultancy Bilfinger Tebodin 

“De belangrijkste kennis van een asset manager is te leren kennen wat 
hij/zij niet weet. Wij zijn er om hen te helpen met dit inzicht.”


