
 

  

 
 

Het NVDO iMaintain congres met aansluitend de Maintenance Manager van het Jaar Verkiezing 
verwelkomt u graag op 14 maart a.s. in Bouw & Infra Park, Harderwijk! 

Met IIoT, big data, sensortechnologie, robotica en andere technieken uit de vierde industriële revolutie, is 

opeens eindeloos veel mogelijk. Maar, zonder de juiste bediening is een robot eigenlijk maar een dom ding. 
En zonder de juiste analyse is verzamelde data feitelijk waardeloos. Omdat ontwikkelingen snel gaan, 
moeten wij niet stil staan. Medewerkers worden niet langer opgeleid voor een functie of een taak, die 
jarenlang hetzelfde blijft. Een ’Leven Lang Leren’ is het credo. Doorlopend leren, nieuwe kennis opdoen en 
zo up-to-date blijven. Hoe neem je je medewerkers mee naar de toekomst?  

Laat je informeren en inspireren tijdens iMaintain 2019! 

 
Programma 

Opening 

Laura van der Linde, iMaintain en Maarten Habets, Emerald Kalama Chemical BV (Maintenance Manager van 
het Jaar 2018) 
 
Keynote Speaker 
Mariëtte Hamer, Voorzitter en kroonlid Sociaal Economische Raad 
Gelet op de toenemende dynamiek op de arbeidsmarkt, neemt het belang van permanent leren, een sterke 

leercultuur en een responsieve samenleving steeds meer toe. Dat vraagt om het ontwikkelen, activeren en 
effectief benutten van de skills van de beroepsbevolking. Een schone taak voor sociale partners, onderwijs 
en de overheid. De SER is door het kabinet gevraagd op dit terrein een rol als aanjager te spelen. 
 
Break-out ronde 1 

Kies voor de sessie die u het meeste aanspreekt. Break-out ronde 2 bevat dezelfde presentaties dus u kunt 
twee sessies bijwonen. Geef in het opmerkingveld aan welke break-out je wilt bijwonen. 

 
1. Van Meeuwen Education: De basiskennis op orde, ook in de wereld van IIoT & Data 
2. CoThink: Toenemende complexiteit – hoe bereiden we onze medewerkers daarop voor? 
3. VOMI: samenwerking tussen generaties – wat leren zij van elkaar? 

 
Netwerklunch 
 

Lezing Staf Seurinck, Vice president Robotics and Motion Division Benelux bij ABB  
 
Jos Sanders, Lector ‘leren tijdens de beroepsloopbaan’ aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
 
Break-out ronde 2 

 

Korte break 
 
Pitches Genomineerde Maintenance Managers van het Jaar 2019: Celeste Martens (CroonWolter 
& Dros) en Mark Groffen (Radboud Universiteit) 
 
Mentimeter en debat over ‘Leven Lang Leren’ & Lodewijk van der Borg, CEO Kaak Group over “innoverend 
ondernemerschap” 

 
Afsluiting en Netwerkborrel 
 
10.15 uur ontvangst 
11.00 uur opening 
17.00 uur afsluiting congres met aansluitend netwerkborrel met een inspirerende lezing van Eibert Draisma 

(uitvinder, ontwerper en kunstenaar) en diner  met Verkiezing Maintenance Manager van het Jaar 

 
 
 

  

 

 

 

  

Aanmelden kan hier! 

https://www.nvdo.nl/kalender/14-maart-2019-nvdo-imaintain-congres-en-verkiezing-mmy-2019-479/


 

  

  

 

Dit formulier uiterlijk 9 maart a.s. per mail retourneren aan: secretariaat@nvdo.nl 
 
Er wordt deelgenomen door: 
Bedrijf 

Naam vertegenwoordiger 

Geboortedatum 

Adres 

Postcode Plaats 

E-mail 

Telefoon 

Inkooporder ……… 

Introducé(e) Geboortedatum 

Bedrijf 

E-mail 
 
Ja, ik ben aanwezig: 
 
[  ] Hele dag en avond € 320,-(*) 
[  ] Congres, Lunch en Borrel € 260,-(*) 
[  ] Avondprogramma met diner € 80,-(*) 
 
(*) Niet leden betalen: volledige programma € 640,- / Congres € 520,- / Avondprogramma met diner € 160,- 

 

 
 
 
 
Datum:       Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
Tot 9 maart 2019  kunt u uitsluitend schriftelijk annuleren. Wij brengen een bedrag van €75,  
(excl. BTW) aan annuleringskosten in rekening. Bij annulering na deze datum berekenen wij het 
volledige bedrag. Bij verhindering kan een vervanger, mits van te voren aan de organisatie  
doorgegeven, van uw inschrijving gebruik maken. Lange Schaft 7G 
 Postbus 138 
 3990 DC Houten 
 T l +31(0)30 634 60 40  
 E l info@nvdo.nl 
 I l www.nvdo.nl 
   

  INSCHRIJFFORMULIER   14.03.2019 
NVDO iMaintain Congres 

Maintenance Manager van het Jaar 2019 Verkiezing 
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