
 

 

 

NVDO 

Maintenance 

College 

 

De NVDO organiseert samen met MME Group op 17 september a.s. een eenmalig en 

uniek Maintenance College bij Waterschap Drents Overijsselse Delta in Zwolle. 
  
Je gaat naar huis met:  

 Nieuwe vakinhoudelijke kennis 
 Bruikbare praktijkvoorbeelden 
 Uitbreiding van je netwerk 

Een inspirerende middag voor elke onderhoudsprofessional en de inspecteur/adviseur 
 
Programma 
12.30 uur Ontvangst met lunch 

 
13.00 uur  Welkom  

MME Group, Sander Momberg 
  
Introductie gastbedrijf 
Waterschap Drents Overijsselse Delta, Directielid Rene van der Spank 
 

13.05 uur Risicobewust handelen 
Paul van Poorten, Waterschap Drents Overijsselse Delta 
Paul vertelt ons op welke manier zij binnen WDOW risicomanagement 
hebben toegepast en welke strategie zij gebruiken. Leer van deze 
ervaringen en neem het mee naar je eigen organisatie 

 
13.35 uur  Wet- en Regelgeving 

Papis Seck, Advocaat en Partner Van Dorth Advocaten 
Het wettelijk kader van waaruit een Surveyor moet voldoen, wanneer 
deze door een rechter wordt ingeschakeld als expert 

 
14.05 uur  Netwerkpauze + Rondleiding 
 
14.30 uur Verborgen Gebreken 
    Bram Visser, Head of Training Department MME Group 
 Aan de hand van praktische voorbeelden wordt inzicht gegeven over de 

risico’s van uitgesteld onderhoud 
 
15.00 uur Workshop Faalkansmanagement 
     Elja Huibregtse, Senior Adviseur Asset Management Rijkswaterstaat 
  Na een introductie over faalkansmanagement, volgt een  
  dynamische workshop. Hierbij bent ú verantwoordelijk voor  
  het onderhoud aan een fictieve stormvloedkering 
 
17.00 uur Afsluiting met Netwerkborrel 
 
Kleine introductie Waterschap Drents Overijsselse Delta, Zwolle  
“Ons beheer en onderhoud voeren we uit om onze integrale doelen (veilig wonen met 

water, voldoende en schoon water) te bereiken. Deze doelen willen we bereiken met 
effectief en efficiënt beheer en onderhoud van onze natte infrastructuur. Onze 
infrastructuur bestaat uit afgerond 7.000 km sloten/kanalen/rivieren, 1.000 km dijken 
en kades, 16 RWZI’s, 500 km transportleiding, 400 gemalen, 1900 stuwen en 140 
gebouwen. Het toepassen van de principes van assetmanagement helpt ons daarbij om 
doelgericht een goede afwegingen te maken in kosten, prestatie en risico’s. 
 
 

Aanmelden klik 

hier! 

Tijd:   

12.30 uur ontvangst 

Aanvang:   

13.00 uur door de dagvoorzitter 

Einde:   

17.00 uur met netwerkborrel 

Maximaal aantal deelnemers: 50 

(toekenning van een deelname plek 

geschiedt op volgorde van inschrijving) 
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