
MBSE 
(Model Based Systems Engineering)

• Dé oplossing voor complexe systemen

• Reductie van faalkosten

• Werkt risico- en kostenverlagend

Bereikbaar/contact
Enthousiast en behoefte aan meer informatie? 
Bel of mail ons voor een vrijblijvend en 
informeel gesprek.

info@thecollective.nl

Peter Dubbelman: 06 450 232 43

Jan de Liefde: 06 468 439 47

  Scheepmakerij 242

  3331 MB Zwijndrecht

  www.thecollective.nl

INFRA MAAKINDUSTRIE

WATER ENERGIE

Services die we bieden
• Ontwerpen (in samenhang):
  •  Operationeel gebruik
  •  Functionele werking
  •  Toegepaste technologie
  •  Technische confi guratie

• Ondersteunen van organisaties en projecten:
 •  MBSE proces
 •  Modelleerrichtlijn
 •  Tooling
 •  Advies

• Multi-user werkomgeving
•  Voor ontwerpen

 •  Management
 •  Hergebruik

• Project en Technisch management

• Trainingen/Workshops
•  MBSE

 •  SysML
 •  Sparxsystems Enterprise Architect



Wat is MBSE?
MBSE staat voor Model Based Systems Engineering. 
MBSE is een gedegen aanpak voor Systems 
Engineering waarbij gebruik wordt gemaakt van 
modellen om een systeem te definiëren. MBSE 
werkt risico- en kostenverlagend.

Voordelen MBSE of Waarom MBSE?
• Optimale  samenwerking en transparantie 
 vanuit één centrale werkomgeving voor 
 alle stakeholders
• De laatste systeem informatie op één plek en
  vanuit die plek aan te passen, incl. relaties
• Faalkans reductie 
• Risico- en kostenverlagend
• Management dashboards real-time inzicht in
  voortgang, issues, risico’s
• Impact van wijzigingen zichtbaar
• Oorzaken van storingen zoeken en oplossen 
 eenvoudiger
• As-built terug in het model, betrouwbare 
 asset informatie
• Door de tracering aantoonbaar dat er aan 
 (contract)eisen voldaan wordt

Wie zijn we?
The Collective is een open en transparante 
organisatie, waarbij plezier in het werk 
en een prettige samenwerking met klanten 
centraal staat.

Waarom kiezen voor The Collective?
We onderscheiden ons doordat we andere 
dingen doen en dingen anders doen! 

Maar ook omdat we werken vanuit een 
aantal kernwaarden; 
• Plezierige en veilige werkomgeving
• Transparantie
• Innovatief
• Toegankelijk
• Gezamenlijk delen van kennis/ontwikkelen/
 groeien met de klant 

Innovatie
Medewerkers van The Collective zijn CSEP, 
SysML en Scrum gecertificeerd en dragen bij 
aan nieuwe technologische ontwikkelingen.

 

Welke sectoren?
The Collective is met name actief in de sectoren: 
• Infra   •  Maakindustrie
• Water •  Energie


