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Binne Visser / Maintenance Manager van het jaar (Philips), is een zeer gemotiveerde professional met meer dan 20 jaar 
ervaring in onder meer engineering, projectmanagement, supply chain management en R&D. Hij beschikt over uitgebreide kennis 
en ervaring in alle aspecten van de productie-activiteiten. Binne is expert in asset  optimalisatie en life cycle costing en heeft het 
vermogen om alle kanten van een zaak te bekijken en te kunnen herkaderen. “Je wint het nooit met verdedigen” is zijn volle overtui-
ging en hij leert zijn mensen altijd 2 stappen vooruit te denken. Een TOP Maintenance Manager met aandacht voor de mens achter 
de techniek!

Marc van het Bolscher / Logistiek Manager van het jaar (Tanatex), heeft in zijn organisatie structuur aangebracht en ver-
schillende afdelingen bij elkaar gebracht. Een ongelofelijk ingewikkeld proces in een bedrijf waar sales het feitelijk voor het zeggen 
had. Marc heeft voor de organisatie een visie ontwikkeld om een wereldspeler te worden. Hierdoor verbeterde niet alleen de com-
municatie, maar vond er ook, op relatief korte termijn, een significante verbetering plaats van de leverbetrouwbaarheid en product-
beschikbaarheid plaats. Marc is een gedreven professional van TOPniveau!

Kapitein Stephan Wildenberg is werkzaam als stafofficier Operationele Logistiek en Doctrine bij het kenniscentrum van het 
Opleidings- en Trainingscommando Logistiek (OTCLOG). Binnen de Koninklijke Landmacht heeft hij diverse logistieke functies uit-
geoefend en is tweemaal uitgezonden geweest naar Afghanistan en Mali. In zijn huidige functie is hij verantwoordelijk voor het 
beschrijven van de logistieke werkwijze van de Koninklijke Landmacht, ook wel doctrine genoemd. Specifiek richt hij zich op de ma-
terieeldienst van de toekomst in relatie tot innovaties en welk effect dit heeft op de doctrine.

Stefan Verhoeven, Managing Director Miele Nederland is een bevlogen en gedreven people manager en succesvol business lea-
der met 25 jaar ervaring in internationaal ondernemerschap binnen Esso, Philips en Miele. De rode draad in de carrière van Stefan 
wordt gevormd door het aanpassen van organisaties op de veranderende eisen van de markt. Deze aanpassingen gaan volgens hem 
niet alleen sneller en goedkoper, maar ook duurzamer indien ze gedragen worden door de medewerkers. Dat in de synergie tussen 
Onderhoud en Service Logistiek ook een dosis gezond ondernemerschap van waarde kan zijn, leren we van Stefan. Een spreker van 
absoluut TOPniveau, dat mag u niet missen!
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Aviodrome, Lelystad

“Onderhoud ontmoet Service Logistiek”

NVDO Jaarbijeenkomst 24 november 2017 wordt mede mogelijk gemaakt door:

vormgeving: www.maxime-art.nl
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NVDO JAARVERGADERING
•  Opening en Jaarrede 2017
•  Ingekomen stukken
•  Notulen 25 november 2016
•  Financiële Zaken
•  Vooruitblik
Afsluiting

WAKE UP CALL met Wim van Rooijen, Fountainheads

Onderhoud ontmoet Service Logistiek met medewerking van Binne Visser (Maintenance Manager van het 
Jaar) en Marc van het Bolscher (Logistiek Manager van het Jaar) 

Synergie Onderhoud en Service Logistiek binnen Defensie met Stephan Wildenberg. 
Live verbinding (!!) met oorlogsgebied in Mali.

Aanvang Jaarlijkse NVDO Netwerkdiner i.s.m. SLF

TOPspreker Stefan Verhoeven, Managing Director Miele Nederland

Einde

Bij Service Logistics Forum (SLF) 
ontmoeten managers, verantwoordelijk 
voor Service Logistiek, elkaar om ont-
wikkelingen op het gebied van service 
en parts met elkaar te bespreken. SLF is 
mede ondertekenaar van het consortium 
Logistiek Verenigd. Ook de SLF-achter-
ban is tijdens de NVDO Jaarbijeenkomst 
aanwezig. Een geweldige synergie die 
u de mogelijkheid biedt uw bestaande 
netwerk uit te breiden.  

De NVDO is er trots op gast te mogen zijn in het Aviodrome, Lelystad. We maken gebruik van het 
auditorium en dineren tussen de vliegtuigen!

Aviodrome vertelt het boeiende verhaal van de Nederlandse Luchtvaart en heeft een complete 
verzameling van meer dan 100 oude en nieuwe vliegtoestellen. Daarmee is Aviodrome het groot-
ste Nederlandse museum voor lucht- en ruimtevaart. Op de huidige locatie beschikt het muse-
um over drie gebouwen, waarin door middel van thema’s wordt stilgestaan bij de Nederlandse 
luchtvaarthistorie. Het hoofdgebouw, waar de meeste vliegtuigen te bezichtigen zijn en dat tevens 
beschikt over een restaurant en filmtheater. Daarnaast is er een volledig nagebouwde replica 
van het Schiphol-stationsgebouw uit 1928 en ten slotte een grote T2-hangar waarin de vliegende 
collectie van de Aviodrome zijn thuis heeft. In het museum heeft het Nationaal Ruimtevaart 
Museum ook een expositie waar voorwerpen en satellieten van verschillende Nederlandse en in-
ternationale ruimtevaartprogramma’s te zien zijn, zoals het reservevluchtexemplaar van de ANS-
satelliet, een replica van de IRAS-satelliet en een mock-up van de Columbus ISS module.

Geachte NVDO-leden,

Met groot plezier nodig ik u van harte uit voor de NVDO Jaarbijeenkomst op 24 november a.s. in Aviodrome Lelystad, met het thema “Onderhoud 
ontmoet Service Logistiek”. Deze editie is een bijzondere, want we organiseren het middag- en avondprogramma in samenwerking met collega-
vereniging SLF; een fantastische gelegenheid om uw netwerk uit te breiden.

De NVDO Jaarvergadering is toegankelijk voor NVDO-leden. Zakenrelaties, uw collega’s en andere introducees zijn van harte welkom bij het 
bijzondere middagprogramma en/of het jaarlijkse NVDO-Diner. Een mooie gelegenheid om uw relaties nader kennis te laten maken met onze 
vereniging. We beschouwen de NVDO Jaarbijeenkomst als het grootste netwerkevent van het jaar. 

Na de Jaarvergadering ontmoeten we binnen de keten van Asset Management de “wereld van Service Logistiek”.  Ik ben er trots op u te kunnen 
melden dat wij de Maintenance Manager van het Jaar én de Logistiek Manager van het Jaar samen op het podium spreken. We leren van TOP-
spreker Stefan Verhoeven, Managing Director Miele Nederland en het totale programma wordt begeleid door Wim van Rooijen, Fountainheads.

Speciale dank aan de 11 participanten, die deze NVDO Jaarbijeenkomst mogelijk maakten. U ontmoet de participanten gedurende de hele dag in 
het Aviodrome. 

Voor de organisatie is het van groot belang tijdig van u te vernemen of wij u deze dag mogen verwelkomen. Ik verzoek u daarom vriendelijk het 
bijgevoegde inschrijfformulier voor 12 november a.s. te retourneren. Aanmelden na 12 november 2017 is niet mogelijk. Meteen na de sluitings-
termijn, krijgt u van ons een bevestiging en de routebeschrijving. Alle vergaderstukken zijn te zijner tijd, maar ruimschoots voor de Jaar-
vergadering, via onze website te downloaden. 

Heel graag verwelkomen wij u op 24 november a.s. en mede namens mijn collega Bestuurders, de medewerkers van het NVDO Bureau en SLF wens 
ik u een inspirerende dag toe!

Met vriendelijke groet,
NVDO  / Bas Kimpel, Voorzitter

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Echter; bij no-show wordt 150 euro in rekening gebracht. Dit geldt ook als u zich 
aanmeldt voor meerdere programma onderdelen en moet besluiten een deel van het programma alsnog niet bij te wonen
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NVDO-jaarbijeenkomst Van de Voorzitter Aviodrome


