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Even voorstellen

Eric Moonen
Adviseur en procesbegeleider Fysieke Leefomgeving
- Regie op de fysieke leefomgeving

- Beheren met meerwaarde

- Procesbegeleiding, organisatieverandering

- Benchmarken, leren van elkaar 

Erwin van de Waarsenburg
(was) Teammanager AB binnen IBOR
- Beheer van de openbare ruimte

- Beheren met meerwaarde

- Assetmanagement

Suzanne Mesman
Assetmanager Openbare Ruimte en Inspanningsleider Klimaatadaptatie
- Regie op de fysieke leefomgeving

- Beheren met meerwaarde

- Duurzaamheid en circulariteit 

- SROI



Ons doel:

• Wat is “Beheer met meerwaarde”? 

• Delen ervaringen
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Programma
➢ Behoefte/vraag

➢ Implementatie van assetmanagement

➢ Integraal beheerkader en assetsheets

➢ Beheer met meerwaarde in de praktijk



Aanleiding

➢ Van ontwikkelende naar beherende stad

➢ De basis moet op orde

➢ Nieuwe vraagstukken zoals klimaatadaptatie, hittestress, 

biodiversiteit, mobiliteit, energie-transitie, 

burgerparticipatie,….

➢ Ontwikkeling rol van de beheerder
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Uitvraag

➢ Zelf doen versus uitbesteden

➢ De opdracht

- Opstellen van een projectopdracht

- Opstellen van een strategische visie op de openbare ruimte

- Opstellen van een plan van aanpak voor implementatie

- Begeleiden in het proces van uitrol

➢ De uitvraag

- Behoefte aan een partner op inhoud en proces

- Meervoudig onderhandse aanbesteding

- Prijs 30% - kwaliteit 70% (Plan van aanpak en projectteam)
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Waarom ingeschreven?
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Positie Strategische Visie
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Het proces
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Het resultaat: organisatorisch
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Assetmanager



Behoefte

➢ Provincie verplichting

➢ Raad wens

➢ Vanuit team opstellen beheerplan alle assets 

➢ Kort, krachtig en overzichtelijk

➢ Tekorten op vervanging en onderhoud

✓ Presentatie NCBOR 2019, Zaanstad
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Integraal beheerkader

➢ Loskomen van de discipline

➢ Brede blik openbare ruimte

➢ Aansluiting bij maatschappelijke opgaven

➢ Grip te krijgen op de opgaven

➢ Sectorale uitwerking in assetsheets

➢ 1 proces in de P&C cyclus

➢ Looptijd van 4 jr, elke raad is betrokken
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➢ Opstap naar Omgevingsprogramma

Fysieke Leefomgeving



Implementatie / Proces

➢ Op elkaar ingespeeld en gedreven kernteam

➢ Assetmanagers komen in hun rol

➢ Overige teamleden/beheerders later aanhaakt 

➢ Organisatie AG gespiegeld

➢ Intensieve samenwerking met afdeling Financien

➢ Tijddruk doordat financiën belangrijker werden
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RESULTAAT
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Assetsheets:

➢ Wegen 

➢ Civiele Kunstwerken

➢ Openbare verlichting

➢ Stedelijk groen

➢ Bomen

➢ Natuur en recreatie

➢ Spelen

➢ Verkeersinstallaties

➢ Gebouwen

➢ Afvalbeheer

➢ Riolering

➢ Stadsreiniging

➢ Buitensportaccommodaties

➢ Hondenvoorzieningen

➢ Waterlopen

➢ Straatmeubilair (bebording) 

➢ Technische installaties (o.a. 

fonteinen, pollerpalen)

➢ Onderhoud culturele 

kunstwerken

➢ Overige voorzieningen 

openbare ruimte



Integraal Beheerkader/assetsheets

➢ Andere bestuurlijke mindset na jaren bezuinigen

➢ Totaalbeeld: alle assets inzichtelijk

➢ Relatie met Financien

o Relatie met financiën -> Beheer neemt leidende rol!

o BBV: onderscheid exploitatie en investeringen 

o Beheerplannen niet meer actueel / opmerking begroting door provincie

Succes: 

➢ Structureel extra budget voor Regulier onderhoud

➢ Structureel (extra) budget Vervanging

➢ Extra ‘corona’ budget
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Ervaringen

➢ Gelukt om wat de stad nodig heeft inzichtelijk te krijgen

➢ Verbinding organisatie breed

➢ Formuleer plan, stip op horizon 

➢ Kernteam AB

o Achter principes staan en gaan doen! 

o Samen de uitdaging aangaan. Risico’s durven nemen, vertrouwen, 

complementair, kameraadschap

o Evalueer en stel bij, zitten we op de goede weg?

➢ Betrek de afdeling Financiën  

➢ Principes worden zowel bestuurlijk 

als door de directie ondersteunt

➢ Waardering en borging -> functie AM geformaliseerd
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Ervaringen

➢ AB in ontwikkeling, IB niet/te beperkt meegenomen

➢ Tijdsdruk

➢ De basis moet verder op orde -> inspecties, mjop’s,…

➢ Extra middelen fijn, maar wie gaat dat doen?
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Beheer met meerwaarde

➢ Expliciet maken wat de bijdrage is!

➢ Er zelf in geloven en trots zijn!

➢ Bestuurlijk verkopen

➢ Successen boeken en vieren

➢ En het podium nemen, uitdragen
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Beheer met Meerwaarde

Heeft u vragen? 

Erwin: e.van.de.waarsenburg@helmond.nl

Suzanne: s.mesman-snelderwaard@helmond.nl

Eric: eric.moonen@anteagroup.nl
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