
Big data, machine learning, Internet of Things; het zijn de 
toverwoorden van Industry 4.0. Op zoek naar verbetering is het 
voor asset-intensieve bedrijven verleidelijk om met dit soort nieuwe 
technologieën aan de slag te gaan. Maar als de basis niet op orde 
is, is dat een heilloze missie, weet Harm-Jan Smit, EAM Solution 
Architect bij Rizing. “Laat je niet verleiden door de glimmertjes.” 

Getting the basics right and 
prepare for the future

Rizing is de nieuwe naam voor Vesta Partners, dat wereldwijd actief 
is op het gebied van asset management consultancy voor asset 
intensieve bedrijven die gebruik maken van SAP Enterprise Asset 
Management (EAM). Directeur Business Development Reinier Van 
Doorn: “Wij gaan graag vanuit de inhoud met de opdrachtgever in 
gesprek, met als doel hem snel en efficiënt te helpen verbeteren. 
Daarbij richten we ons vaak eerst op de basis.”

EAM Healthcheck als vertrekpunt
Solution Architect Smit: “Er is een overvloed aan nieuwe IT-tools, 
de kraaltjes en de spiegeltjes als het ware, maar als de processen 
niet helder zijn, je mensen niet goed getraind zijn, of als je de  
basisrapportages niet goed benut, dan hebben die innovaties weinig 
zin.” Om te inventariseren wat de volwassenheid is van de asset 
management- en onderhoudsorganisatie, ontwikkelde Rizing de EAM 
Healthcheck. Van Doorn: “We benaderen het breed. We kijken naar 
de processen, zijn die goed opgezet conform de standaarden? 
We kijken of die processen ook goed zijn afgebeeld in de systemen, 
is de (stam-)data ook op orde? Tenslotte kijken we of de mensen 
ook in staat zijn de processen uit te voeren. Zijn systemen prettig om 
mee te werken (UX) en zijn de mensen goed opgeleid?” 
De healthcheck bestaat uit kwalitatieve interviews met vertegen-
woordigers uit verschillende lagen van de organisatie, een vragen-
lijst met 170 vragen verdeeld over zeventien thema’s. 

Van inzicht tot actieplan
Het resultaat van de healthcheck maakt inzichtelijk op welke gebie-
den de organisatie verbeterstappen kan zetten. Smit: “Ben je in staat 
te visualiseren hoe je presteert op operationeel en tactisch niveau? 
Hoe effectief en efficiënt is je onderhoud? Vaak zijn er wel lijstjes 
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Over Rizing

Rizing is een multinationale onderneming, met een vestiging 
in Rotterdam, die ondernemingen ondersteunt bij hun reis 
richting een Intelligent Enterprise op de gebieden SAP® 
Enterprise Asset Management (EAM), HCM en Consumer 
Industries. In het EAM-domein helpen we met meer dan 
250 EAM-professionals asset intensieve bedrijven hun asset 
management en SAP EAM-oplossingen te optimaliseren, 
voortbouwend op onze diepgaande expertise en bewezen 
methodologieën uit onze Real World Experience.

de storingsmeldingen hebben ontwikkeld. Dan begeleiden we ook 
het ochtendoverleg met Operations en Maintenance waarin men de 
storingsmeldingen bespreekt. We maken ze wegwijs in de nieuwe 
systematiek, maar helpen ook bij het verbeteren van de communi-
catie. Welke soort vragen moet je stellen bijvoorbeeld, om naar een 
risico gebaseerde prioriteitsstelling te gaan? Gaandeweg neemt het 
team het dan over.” 

Waardevolle ervaring
De EAM Healthcheck werd wereldwijd al meer dan 150 keer uitge-
voerd. Typische momenten voor het doen van de check zijn: de 
start van een nieuw verbeterprogramma of na een overname om de 
volwassenheid van een nieuwe fabriek in kaart te brengen. “De infor-
matie die uit de healthchecks en opvolgende trajecten komt is voor 
ons zelf natuurlijk ook van onschatbare waarde” stelt Van Doorn. 
“Binnen Rizing hebben we deze ervaring ook verpakt in CODEX, 
een volledige template oplossing voor Enterprise Asset Management 
en gerelateerde functionaliteiten, gebaseerd op SAP S/4HANA. Op 
basis van wat wij bij onze klanten tegenkomen houden we onze 
dienstverlening actueel en relevant ➝ gericht op het realiseren van 
verbetering bij onze klanten. Want daar ligt onze passie!” 

Harm-Jan Smit Reinier van Doorn

en rapporten, maar is er geen integraal beeld van de performance.”  
Van Doorn vult aan: “Vaak zijn processen wel beschreven, maar zijn 
deze onvoldoende in de praktijk geïmplementeerd of is het alweer 
lang geleden dat medewerkers zijn getraind of zijn er veel nieuwe 
medewerkers. Een opfriscursus in processen en tooling kan dan heel 
waardevol zijn!”
Vanuit het beeld dat de check geeft, stelt Rizing samen met de klant 
een verbeterplan op. In dit plan zitten zowel verbeteringen die op 
korte termijn en met betrekkelijk weinig inspanning waarde ople-
veren alsook trajecten die meer doorlooptijd en inspanning nodig 
hebben. Op basis van dit plan helpen ze het bedrijf graag stap voor 
stap verder. 

Praktijk
Smit heeft net een healthcheck voltooid bij een chemisch bedrijf dat 
haar onderhoudsprocessen opnieuw op de rails wil zetten. Smit: 
“De vraag daar was vooral ‘waar moet ik beginnen?’ en dan is het 
assessment een perfecte eerste stap die duidelijk maakt wat je 
moet doen.” Vanuit het gezamenlijk opgestelde verbeterplan richt 
Rizing waar nodig SAP op de juiste wijze in en ondersteunt bij de  
implementatie. Smit: “Stel dat we een verbeterde prioritering van 
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