


TenneT harmoniseert 
Nederlands, Duits on- en 
offshore Asset Management
en vergroot impact op 
organisatiedoelen

THEMA ARTIKEL <

Foto: TenneT

Als netbeheerder van Nederland en een groot deel van Duitsland is TenneT 
verantwoordelijk voor de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening en voor de 
handhaving van evenwicht tussen vraag en aanbod op het net. De Asset Management 
afdeling bij TenneT heeft herkenbare uitdagingen zoals de energietransitie en het 
onderhoud aan de bestaande asset base. Die bestaat onder andere uit 24,500 
kilometer hoogspanningskabels, 475 hoogspanningsstations bestaande uit duizenden 
hoogspanningscomponenten en apparatuur. Thijs Schuring, international head of 
maintenance strategy en Jos Slangen, senior strategist bij TenneT, vertellen over hoe het 
harmoniseren van de Nederlandse en Duitse (onshore en offshore) domeinen bijdraagt 
aan slimmer en beter Asset Management.
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Het Asset Management project maakt onderdeel uit van een bre-
der transformatietraject bij TenneT. De focus ligt voor Asset Ma-
nagement op het omschakelen van tijdgebaseerd onderhoud naar 
risicogestuurd werken, waarbij de harmonisatie van strategieën en 
werkwijzen een belangrijke rol speelt. Waarom dat essentieel is, 
licht Schuring toe; “Voorheen waren we een landgerichte organisa-
tie. Oftewel, de Nederland, Duitsland, offshore en onshore domei-
nen hadden allemaal hun eigen onderhoudsstrategie en manier van 
werken. Dat verander je niet zomaar even, maar dit was wel een 
goed moment om stappen te zetten. Zeker als je in acht neemt dat 
het totale werkpakket steeds groter wordt, we te maken hebben 
met een krapte op de arbeidsmarkt en we ook het streven heb-
ben om verder te digitaliseren”. Dat betekende niet dat de manier 
van werken en de strategieën slecht waren. “De verschillende Asset 
Management organisaties waren zeker goed bezig. We realiseerden 
ons alleen dat de impact van onderhoud veel groter kan zijn met 
een geharmoniseerde aanpak die mee kan groeien met onze ambi-
ties. Het draait om de maakbaarheid: hoe bieden we met z’n allen 
de uitdagingen het hoofd en hoe kan Asset Management daar het 
beste aan bijdragen”.

Links: Ernstjan Meinen, MaxGrip, midden: Jos Slangen, TenneT en rechts: Thijs Schuring, TenneT
Foto: Ivo Hutten, MaxGrip

> Pilot velt heilige huisjes. Het streven was dus om een or-
ganisatiebrede risicogebaseerde onderhoudsstrategie op te stellen 
en te implementeren. Schuring; “Op basis van een assessment van 
MaxGrip hadden we een routekaart en werkwijze voor dit verander-
traject in handen. Er waren drie belangrijke werkstromen vastge-
steld: een asset health index opstellen, fixing the basics en wer-
kefficiëntie vergroten. Die routekaart hebben we eerst voor alle 
domeinen ingezet op een pilot van een beperkt aantal asset types”. 
Er werd intensief samengewerkt met de teams en belangrijke stake-
holders in de landen, onshore en offshore. Schuring voegt toe; “De 
pilot liet in het begin wel wat heilig huisjes omvallen. De interne 
betrokkenheid vergrootte gelukkig al snel doordat we vertrouwen 
hebben gecreëerd door open gesprekken te voeren, mensen bleven 
updaten en continu benadrukten wat er voor hen positief aan is. 
Dus de ‘what’s in it for me’ factor voor iedereen. We hebben ook 
heel bewust gebruikgemaakt van bestaande best practices, bijvoor-
beeld de risicogebaseerde aanpak van ons offshore domein was al 
goed, daar konden we veel van gebruiken”. >

‘ ’
‘Dit verandertraject is geen 

eindpunt, maar een vertrekpunt’
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Foto: TenneT, fotograaf: Christian van Alphen

> Balanceren. Hoe verhoudt zo’n gestandaardiseerde metho-
diek en strategie zich tot de realiteit? Niet elk land en elk domein 
heeft een zelfde context en opzet van Asset Management. Slangen; 
“We waren niet bekend met internationaal samenwerken. We heb-
ben MaxGrip erbij betrokken omdat zij veel domeinkennis hebben 
en ervaring in dit soort verandertrajecten in opdracht van internati-
onale bedrijven”. Samen hebben ze de focus gelegd op balanceren. 
Schuring; “Daarmee bedoelen we dat we een duidelijk kader neer-
zetten, maar dat daarbinnen flexibiliteit mogelijk is. De methodiek 
laat zien dat bepaalde keuzes consequenties hebben”. Slangen legt 
uit; “De offshore heeft bijvoorbeeld hele andere uitgangspunten 
dan een onshore Asset Management organisatie met name op het 
gebied van logistiek”.

> Embedden voor lange termijn. De pilot is inmiddels suc-
cesvol voltooid en de projectaanpak en onderhoudsstrategie zijn 
formeel goedgekeurd door het management van TenneT. Het pro-
ject gaat daarmee de volgende fase in waarbij een nieuwe batch 
van asset types wordt opgepakt voor de transformatie. Ernstjan 
Meinen, senior consultant bij MaxGrip en projectleider, is inmid-
dels aangeschoven en legt uit hoe de volgende fase anders is; “In 
het begin hebben wij de kar getrokken, maar dat doen we steeds 

minder. Vanaf nu gaan we op de achterbank zitten en helpen daar 
waar behoefte is. Als het nodig is, lopen we gaten dicht, maar ik 
heb er het volste vertrouwen in dat TenneT zelf de volgende fase 
succesvol gaat leiden”. Slangen haakt aan op het woord succesvol; 
“Het gaat wel goed komen met dat eigenaarschap binnen TenneT. Er 
zijn veel mensen enthousiast over de stappen die we maken en ze 
willen graag bijdragen”. Die acceptatie is belangrijk. Schuring; “Wij 
bepalen dan wel het beleid, maar het moet ook uitgevoerd worden. 
Door onze mensen en door de service providers die ermee aan de 
slag moeten. Met al die organisaties, domeinen, afdelingen samen 
realiseren we pas echt resultaat”.

> Klaar voor de toekomst. Schuring eindigt met een visionair 
statement; “Dit verandertraject is geen eindpunt, maar een vertrek-
punt. Alleen al voor de asset types van de pilot hebben we een 
geprojecteerde jaarlijkse besparing van meer dan een miljoen euro. 
We werken over de hele linie goed samen en kennis en vaardighe-
den verbeteren snel. Bovendien is het een belangrijke stap in de 
richting van het verder digitaliseren van Asset Management bij Ten-
neT. We leggen nu een goede basis voor bijvoorbeeld het toepassen 
van predictive maintenance. Kortom, het maakt ons klaar voor de 
toekomst”. <

>

maart 202312



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Adobe Gray - 20% Dot Gain)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Offset Euro pos U340 K95)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /HelveticaNormaal
    /Helvetica-Oblique
    /HelveticaVet
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /NLD ([Gebaseerd op 'Elma Edities'] [Gebaseerd op 'Elma Edities'] )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


