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‘Asset Management in Harmonie’ 
Lunet aan de Snel, Schalkwijk 

  

In de keten van Asset Management heeft Beheer en Onderhoud de sleutelfunctie. Omdat Beheer en Onderhoud allang geen 
op zich staande discipline meer is, gaan we op zoek naar de harmonie met andere disciplines/thema’s. 

Daartoe ontwikkelde de NVDO een handig Model dat vandaag als een soort leidraad dient. We benaderen verschillende 
relevante thema’s zoals duurzame economie,  CO2-neutrale industrie in relatie tot Asset Management, het publieke belang, 
assetdata en implementatie van Asset Management. 

Met TOPsprekers en een interactief debat maken we Asset Management in Harmonie. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

Programma 
 

 
12.00 uur Ontvangst met lunch 
 

 
13.00 uur Welkom en inleidende beschouwing 
  Marc van den Elzen, Manager Tactisch Assetmanagement bij Metro en Tram, gemeente Amsterdam 
   
13.30 uur Harmonie in Duurzaamheid 
  “Circulaire Economie in Onderhoud” 

Door: Celeste Martens, Maintenance Manager van het Jaar 2019, Croonwolter & Dros 
Dankzij haar duidelijke visie op circulariteit en Predictive Maintenance heeft Celeste het afgelopen jaar de 
titel ‘Maintenance Manager van het jaar’ in de wacht kunnen slepen. Gewapend met uitzonderlijke 
vaardigheden en kennis over oudere assets kijken we deze middag naar een duurzame toekomst binnen 
onderhoud en Asset Management! 

 
14.00 uur   Harmonie in Energie 
  “Energietransitie: van kolen naar biomassa” 
  Door: Marinus Tabak, Plant Manager van het jaar 2019, RWE 

Marinus zet zich bij RWE in om volledig over te stappen naar biomassa, en heeft daarmee de titel ‘Plant 
Manager van het jaar’ met vlag en wimpel verdiend. Vandaag deelt hij zijn zijn visie op en inzet naar een 
CO2-neutrale industrie in relatie tot Asset Management 

14.30 uur Harmonie met Bewoners 
“Asset Management en het Publieke Belang” 
Door: Roy Pillen, Coördinerend Adviseur Vastgoed, Rijksvastgoedbedrijf 
We zien de laatste jaren dat de waarde van publieke belangen onder druk komen te staan. Aanleiding is 
onder meer de concurrentiepositie van Nederland in de wereld: om deze te kunnen blijven handhaven zullen 
de uitgaven voor de collectieve sector doelmatiger moeten worden ingezet. Er dient slimmer te worden 
nagedacht of en hoe we onze maatschappelijke doelen willen (blijven) handhaven. Roy zal hier alles over 
vertellen vanuit het startpunt Asset Management 

 
15.00 uur Pauze 

 
15.30 uur Harmonie in Data 
   “De transformatie van asset data in lifecycle goud” 
   Door: Robin van der Mijl, Commercial Director, CEA Systems 

 Asset Management is gebaseerd op het volledig benutten van assets gedurende hun lifecycle. Dit betekent 
dat we data slim moeten inzetten in plaats van het alleen maar te genereren. De beste manier om dat te 
doen, is door data bij te werken en te combineren tot “a single source of truth” in een omgeving die 
iedereen begrijpt en deelt 
 

16.00 uur Harmonie brengen in je risico’s 
 “Waarom is Asset Management zo moeilijk te implementeren in een productiebedrijf?” 

  Door: Roger Ham, Continuous Improvement Engineering Lead Europe & Russia at Kerry 
 Van grondwerktuigkundige bij een luchtvaartmaatschappij tot ervaren Engineering & Maintenance Manager; 

met ruim dertig jaar ervaring is Roger in staat om een verschil te creëren in het implementeren van 
veranderingsprocessen binnen een organisatie. Vandaag vertelt hij waarom het moeilijk is om Asset 
Management te implementeren bij een productiebedrijf en welke randvoorwaarden nodig zijn om wel 
succesvol te zijn 

 
16.30 uur Interactief Debat 
 
17.00 uur LANCERING ASSET MANAGEMENT MODEL 

 
17.45 uur Afsluiting met netwerkborrel 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

INTERESSANT VOOR DE 

Asset Eigenaar, Asset Manager, Directeuren/ 

Directieleden, Maintenance Manager, Operations 

Manager, Reliability Engineer, SHEQ Manager, 

Programma- en/of Contractmanager, Risk en 

Compliance Manager. Ook interessant voor 

andere Maintenance Professionals en Inkopers.  

 

 
Aanmelden 

klik 
HIER 

 

KOSTEN 

NVDO Leden € 185,-*     

NIET Leden 285,-* 

 

*excl. btw 

 

https://www.nvdo.nl/kalender/27-november-2019-nationaal-asset-management-congres-asset-management-in-harmonie-520/

