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Het systematisch en risk based 
management van publieke assets in de 
GWW sector, zoals dijken, kunstwerken, 
en ondergrondse infrastructuur kan, in 
vergelijking tot andere sectoren, nog 
verder ontwikkeld worden. Hiermee 
kunnen efficiencykansen benut worden 
die voor de gehele GWW sector in
Nederland al gauw in de orde liggen van 
1 miljard Euro per jaar.

ROBAMCI heeft als doel om het beheer 
van publieke infrastructuur te faciliteren 
met best practices, kennis, methoden en 
tools voor risk based asset management. 

Daarmee kan de GWW sector significante 
winst bereiken in transparantie en 
efficiëntie in de kosten, prestaties en 
risico’s van aanleg, beheer en onderhoud.

Dit wordt geïllustreerd met een business 
case voor toepassing in de GWW sector, 
gebaseerd op een serie praktijk cases. 
Het is een open programma waarin 
kennisinstellingen, bedrijven en 
overheden, de zogenaamde “gouden 
driehoek” samenwerken. Samenwerking 
tussen de actoren binnen dit project is 
nodig omdat zij tezamen een compleet 
beeld hebben van relevante data.
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