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Net4s biedt ontzorgconcept voor beheerders infrastructuren 
 Het beheren van infrastructuren als (lucht)havens, 
(spoor/vaar)wegen, pijpleidingen en netwerken 
voor energie distributie, telecom, OV en ander 
gemeentelijke diensten vraagt veel aandacht. 
Actueel daarbinnen is de benodigde datakwaliteit. 
Net4s (spreek uit net-force) ondersteunt 
organisaties bij het op orde brengen en houden 
van asset gerelateerde technische data. Een 
efficiënte bedrijfsvoering, nieuwe ontwikkelingen 
als smart grids en wettelijke kaders stelt hoge 
eisen aan organisaties ten aanzien van deze data.  
Dit blijkt in de praktijk een serieuze uitdaging.  
 
 
 
 
 

Organisaties vinden vrijwel allen hun oorsprong 
in samengevoegde entiteiten en dragen die 
historie nog met zich mee. Veel data is nog 
onvoldoende van kwaliteit of niet aanwezig, en 
de kennis erover is versnipperd. En deze dreigt 
met de baby boom generatie ook weg te ebben. 
Het management is zich hiervan bewust en 
zoekt werkbare oplossingen. Net4s biedt zulke 
oplossingen op basis van ruime ervaring en een 
bewezen praktische aanpak. Zij stelt daarmee 
organisaties in staat bedrijfsprocessen te opti-
maliseren en te voldoen aan compliancy eisen.  

 

 

Tricycli concept: Gestructureerd stappenplan per cyclus 
 Net4s voert de regie over de asset datakwaliteit 
trajecten, daarin nauw samenwerkend met het 
management. De eigen experts leveren project- en 
interim-management, alsmede de consultancy 
diensten. Aanvullende expertise/capaciteit zal zij 
in overleg met de opdrachtgever organiseren. In 
de aanpak is aandacht voor de business case, de 
invloed op de bedrijfsprocessen, de tijdelijke en 
structurele informatievoorziening en de aspecten  
van organisatorische aard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Net4s betrekt hierin alle technische data 
(administratief, geografisch en div. documenten) 
en werkt vanuit 3 samenhangende cycli: 
1. Data op orde; alle activiteiten noodzakelijk om 
de benodigde asset datakwaliteit te realiseren; 
2. Operationeel gebruik; benutten en beheren 
van de data en zorgen dat deze op orde blijft; 
3. Nieuw/verbouw (projecten); benutten juiste 
as-is data in nieuw/verbouw, en aanpassingen 
infrastructuur (data) correct verwerken. 

 
 
 
 
  
 
 
 

Initiatiefnemers / Partners 
Net4s is een initiatief van experts betrokken bij tal 
van aansprekende asset management projecten 
binnen de genoemde infra-omgevingen. Zij leiden 
de organisatie met een groot commitment naar 
de opdrachtgever en kwaliteit in dienstverlening. 
 
 

Net4s maakt op basis van overzichtelijke 
stappen heldere afspraken en komt die na.  
De partners:        Cas Disse             06 2060 4753
      Dimitry Dekker   06 2290 1976
      Jan Roodzand      06 2001 3365 

 


