PAS 55 – de internationale standaard
in assetmanagement

Wat is PAS 55?

Wat betekent PAS 55
voor uw organisatie?

Waarom u voor
LRQA kiest?

Bedrijven moeten kunnen vertrouwen
op de inzetbaarheid van hun installaties
en bedrijfsmiddelen (assets). Ook de
vraag of deze bijdragen aan een
maximaal resultaat is steeds actueler.

Strategische focus - de norm legt relaties
met de bedrijfsstrategie en optimaliseert
het investeringsbeleid en de concrete
onderhoudsactiviteiten.

Lloyd’s Register heeft met Lloyd’s Register
Quality Assurance als eerste instelling
certificatie voor assetmanagement
gerealiseerd.

Compliance management - de PAS 55
ondersteunt het aantoonbaar voldoen aan
wet- en regelgeving.

We beschikken over de
mensen en de kennis om u een goede
service te bieden die uw verbeteringsproces ondersteund. Verder leveren we
bijvoorbeeld proefaudits en training en
in aanvulling hierop, voor zover er geen
sprake is van belangenverstrengeling,
consultancydiensten.

De PAS 55 (Publicly Available Specification
55) is opgesteld om een professioneel
beheer van de ‘assets’ te stimuleren.
De norm is ontwikkeld onder leiding
van het ‘Institute of Asset Management’
en is geaccepteerd door het British
Standards Institute (BSI) en is geschikt
voor grotere organisaties die beschikken
over kapitaalintensieve, infrastructurele
bedrijfsmiddelen. Doel is om deze
bedrijfsmiddelen goed te beheren,
risico’s te beheersen en zoveel mogelijk
duurzaam te handelen.
De PAS 55 wordt ook gebruikt als
basis voor certificatie. Beheerders zijn
nu in staat om bedrijfsmiddelen op
een aantoonbaar transparante wijze
te beheren op basis van algemeen
aanvaarde principes in verschillende
kapitaalintensieve industrietakken, zoals
de spoor-, energie- en scheepvaartsector.

Samenhang - de PAS 55 is gericht
op het beheer van fysieke kapitaalgoederen in relatie tot alle organisatieonderdelen die hier een belang bij
hebben.
Optimalisatie - kostenbeheersing door
optimalisatie van investeringen en
onderhoud bij een vereiste operationeleen
veiligheidsprestatie.
Corporate governance - onafhankelijke
toetsing van bedrijfskritische processen.
Verantwoording - aantoonbaarheid van
verantwoord management van kritische
installaties aan bestuurders en
toezichthouders, waarbij korte en lange
termijn risico’s tijdig worden onderkend.

Wij hanteren een pragmatische
benadering bij onze diensten,
waarbij de prestatieverbetering van
uw bedrijf centraal staat. De PAS 55
kan door LRQA geïntegreerd worden
getoetst met ISO 9001.
Bent u gecertificeerd bij een andere
organisatie en wilt u overstappen?
Vraag een offerte aan en stel vast hoe
eenvoudig dit is.

www.lrqa.nl

“Als assets niet optimaal worden gemanaged zijn bedrijfsresultaten niet
maximaal. Bedrijfszekerheid van installaties heeft een directe relatie met de winst
van een onderneming.”

Improving performance,
reducing risk

Over ons
LRQA is onderdeel van de Lloyd’s
Register Group. Wij zijn toonaangevende
onafhankelijke dienstverleners op het
gebied van Business Assurance, zoals
certificering, validatie, verificatie en
training voor een brede reeks normen.
Wij zijn erkend door meer dan 45
accreditatie instellingen en leveren
onze diensten aan klanten in meer dan
120 landen.
LRQA Business Assurance helpt u bij het
managen van uw systemen en risico’s
om de huidige en toekomstige prestatie
van uw organisatie te verbeteren en te
beschermen.
Door te begrijpen wat echt belangrijk
is voor uw organisatie en stakeholders,
helpen we bij het verbeteren van uw
managementsysteem én uw organsatie.
De Lloyd’s Register Group biedt
onafhankelijke dienstverlening op het
gebied van assessments aan bedrijven
die met risicovolle, kapitaalintensieve
activa werken, om de veiligheid van
leven, eigendom en het milieu te
verbeteren en zo te zorgen voor een
veilige verantwoorde en duurzame
bedrijfsvoering.

LRQA Business Assurance:
beter presteren,
minder risico
We certificeren al sinds 1985 organisaties,
dit helpt ons een praktische en
pragmatische benadering te ontwikkelen
voor onze beoordelingen, waarbij de
prestatieverbetering van uw bedrijf
centraal staat.
Kiest u voor LRQA, dan kiest u voor één
van de meest betrouwbare partners op
het gebied van certificatie en training
die - net als uw klanten en andere
belanghebbenden - bedrijfszekerheid
biedt.
Voordelen
Een door LRQA afgegeven certificaat
wordt wereldwijd erkend door klanten
en overheden. Het is een sterk communicatiemiddel omdat het wordt afgegeven
door een onafhankelijke partij. Het
geeft een voordeel, ook in situaties waar
certificering niet contractueel verplicht is.

Wat kan LRQA voor
u betekenen
Certificatie
Wij bieden certificatie aan, waar nodig
in combinatie met andere normen.
Assurance Services
LRQA Assurance Services verzorgt
maatwerk audits, onderzoek en
workshops op het gebied van supply
chain assurance, corporate en sector
assurance, business improvement en
risk management . Wij ondersteunen
organisaties hun risico’s kritisch te
verkennen en bieden hulp om risico’s
op transparante wijze te beheersen.
Proef-audits
We gebruiken onze risicogebaseerde
benadering om de problemen in de
prestatie van partners te identificeren
die het belangrijkste voor u zijn en
u ontvangt van ons feedback en
onafhankelijke ondersteuning.
Training
We leveren wereldwijd praktische
trainingen in verschillende talen,
gegeven door daartoe opgeleide en
gekwalificeerde docenten. Zowel incompany als open inschijven, is mogelijk.
Verificatie
Onze verificatie - en validatie
diensten helpen u om aan
gestelde eisen te voldoen, maar
ook om verder verbeteringen in
te voeren die grote zakelijke en
milieuvoordelen kunnen opleveren.

Onze Business Assurance methode geeft door
de combinatie van een projectmatige aanpak
en zakelijke benadering, met ervaren auditors
het beste resultaat voor uw bedrijf.

LRQA Sales & Contracts
T +31 (0)10 201 84 76
LRQA Training Services
T +31 (0)10 201 84 45
LRQA Projects
T +31 (0)10 201 84 763

Voor meer informatie over ISO 9001 bezoek de website www.lrqa.nl
Wilt u meer informatie of offertes: neem contact op via info@lrqa.nl

www.lrqa.nl
Er wordt zorgvuldig geprobeerd om te zorgen dat alle verstrekte informatie accuraat en actueel is. LRQA aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid
voor onjuistheden in of wijzigingen van informatie. Lloyd’s Register en varianten van deze naam zijn handelsnamen van de onderdelen van de Lloyd’s
Register Group Limited en haar dochterondernemingen. © LRQA 2014 - Lloyd’s Register Nederland B.V. - alle rechten voorbehouden.

