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Het creëren van waarde over de gehele levensduur van een asset, is voor 

bedrijven een uitdaging, zeker gezien het feit dat de Europese industrie 

en de infrastructuur aan het vergrijzen zijn. Tegelijkertijd moet in een 

globaliserende industrie de concurrentiekracht van de verouderende 

assets omhoog en wordt er steeds meer gevraagd van bestaande 

infrastructuur. Daardoor komt er meer aandacht voor modernisering, 

levensduurverlenging en vervanging. Meer aandacht dus voor een 

optimale inzet van een asset over de totale levensduur of langer! 

 

De volgende sprekers delen graag hun kennis met u! 

 

14.00 uur    

“Cost Control & Earned Value Management” 

Elmer Sachteleben, Director of Academy Cost Engineering 

Iedereen wil weten wat hij of zij precies heeft uitgegeven, maar 

belangrijker zijn misschien nog wel de vragen: wat hebben we daarmee 

bereikt? Is Onderhoud een kostenpost en hoe ziet die eruit? Elmer gaat in 

op de belangrijkste methodieken om die vragen te beantwoorden 

 

15.00 uur   

Netwerkpauze 

 

15.15 uur  

“Life Cycle Engineering - Beatrixsluis Nieuwegein 

Brendan Kleer, Smart Asset Management Eriks 

Hoe is de hoge beschikbaarheid gedurende de levensduur van het 

sluizencomplex te realiseren? Wat is de optimale balans tussen prestaties 

en risico’s in het ontwerp en tijdens de 30-jarige onderhoudsperiode en 

welke rol speelt het conditie meetsysteem daarin? 

 

16.00 uur   

“Life Cycle Value’ 

Ron Wever, Schiphol 

Asset Management is erop gericht om de waarde van fysieke assets te 

optimaliseren over hun gehele levenscyclus. Willem richt zich met zijn 

onderzoek op de vraag hoe Asset Management organisaties de 

levenscycluskosten en -baten van hun assets op een effectieve wijze 

kunnen evalueren en blijven volgen. Wat is de rol van life cycle costing? 
Waar liggen de knelpunten? En kunnen we life cycle costing ombuigen 

naar life cycle value? 

 

16.45 uur   

Afsluiting en Netwerkborrel 
 

 

 

 

Aanmelden klik 

hier! 

Tijd:   
13.30 uur ontvangst 
Aanvang:   
14.00 door de dagvoorzitter  

Einde:   
16.45 uur met netwerkborrel 
Bestemd voor:  
iedereen  
Maximaal aantal deelnemers: 30 
(toekenning van een deelnameplek 
geschiedt op volgorde van inschrijving) 
Kosten:  
€ 185,- excl. BTW 
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