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Levensduur Centraal

Yakult, Almere

Inschrijfformulier  05.03.2020
Levensduur Centraal

Gegevens deelnemer(s)
Naam (voorletters/titel) ................................................
...................................................................................
Functie ........................................................................
Email adres deelnemer 1 ..............................................
...................................................................................
Geboortedatum ...........................................................

Introducé(e) (voorletters/titel) ......................................
...................................................................................
Functie ........................................................................
Email adres deelnemer 2 ..............................................
...................................................................................
Geboortedatum ...........................................................

Bedrijf/Organisatie ......................................................
Postbus .......................................................................
Postcode ..................... Plaats .....................................
Telefoon ......................................................................
Fax ..............................................................................
Lid NVDO        ja       nee     
Uw inkoop (order)nummer ...........................................

Inschrijving door
Naam ..........................................................................
Functie ........................................................................
Datum ....................... Handtekening ............................

Volledig ingevuld retourneren aan:

Aanmelding 
U kunt zich voor deze studiedag aanmelden via www.nvdo.
nl/kalender. U kunt zich ook aanmelden door dit inschrijf-
formulier in te vullen en op te sturen aan: NVDO, Postbus 
138, 3990 DC Houten. U kunt uw inschrijving ook mailen: 
info@nvdo.nl Na registratie ontvangt u een bevestiging van 
uw inschrijving, alsmede een routebeschrijving.

Gratis Introducé(e) 
De NVDO stimuleert graag jongeren voor dit onder-
werp daarom kunt u iemand jonger dan 35 jaar als gratis 
introducé(e) meenemen naar deze dag.

Kosten en Annulering
De kosten (ex BTW) van deelname bedragen € 395,- voor 
NVDO-Leden en € 495,- voor niet-leden. In het inschrijfgeld 
is inbegrepen: deelname aan de studiedag, lunch, koffie en 
thee in de pauzes, borrel en de presentaties van de sprek-
ers.

Tot 27 februari 2020 kan kosteloos geannuleerd worden. 
Daarna wordt het totale bedrag in rekening gebracht.  Het 
is altijd mogelijk een vervanger uit de eigen organisatie te 
sturen. 

Locatie
Yakult, Almere

Inlichtingen
Telefonische inlichtingen worden tijdens kantooruren door 
het NVDO-secretariaat 030 - 6346040 verstrekt.

NVDO
Postbus 138

3990 DC Houten

     +31(0)30 6346040  T
            info@nvdo.nl  E

 www.nvdo.nl   I

Studiedag

Mis het 

niet!

                NVDO Kennis is onze krachtvormgeving: www.maxime-art.nl



Studiedag 
Levensduur Centraal

Het kennen van de levensduur van je asset(s) is 
cruciaal!

Niets nieuws voor de Maintenance en Asset Manage-
ment professional, want het is één van de belangrijk-
ste bronnen voor het onderhoudsconcept. Maar, het 
bepalen van de levensduur en de daaruit volgende 
keuzes zijn niet altijd even makkelijk. Tijdens deze 
studiedag zijn vier professionals  bereid hun ken-
nis te delen binnen het thema Levensduur Centraal, 
vanuit hun eigen expertise en ervaring. Leer van de 
praktijkcasussen en elkaar!

Maak tevens gebruik van het unieke bezoek aan 
Yakult.

 11.00 uur 

 11.30 uur

11.45 uur

12.20 uur

13.05 uur 

14.00 uur

14.45 uur 

Ontvangst 

Welkom door de Dagvoorzitter
Remco Jonker, Mainnovation

De levensduur bepalen met Lange Termijn Asset 
Planning
Valérie le Gallou,Teamleider Onderhoudsmanagement 
bij Hoogheemraadschap van Rijnland
De levensduur van een asset weten is waardevolle 
informatie. Je kan hiermee namelijk optimaliseren, 
besparen, kosteneffectief uitbesteden en duurzaam 
investeren. Valerie geeft haar inzichten en tips aan de 
hand van haar ervaring bij Hoogheemraadschap van 
Rijnland

Rondleiding bij Yakult

Lunch, BoatHouse

Het juiste Onderhoudsconcept
Kees Krijnsen, Reliability Manager bij Shell
Levensduurverlenging – wat komt daarbij kijken?  
Sommige installaties lijken een eeuwige jeugd te heb-
ben. Wat komt daar bij kijken? Hoe borg je dat zowel 
de (proces) veiligheid, de integriteit als de betrouw-
baarheid van de installaties op peil blijft? En liefst nog 
economisch ook. Als Reliability Manager bij Shell heeft 
Kees dagelijks met dit vraagstuk te maken. Hij vertelt in 
deze lezing hoe daarmee binnen Shell wordt omgegaan

Aandacht voor Ageing Assets 
Rikkert Hansler, Veiligheidsdeskundige RIVM
De industrie heeft op grote schaal te maken met verou-
dering van technische installaties. Het daardoor falen 
van installaties brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. 
Daarom wordt er onder meer op Europees vlak meer 
aandacht gevraagd voor Ageing Assets. Rikkert spreekt 
vanuit het RIVM onder meer over de bijdrage van
veroudering van installaties aan het ontstaan van on-
gevallen en gaat met de aanwezigen in gesprek over 
hoe de aandacht voor veroudering zou kunnen worden 
vergroot

15.30 uur

16.15 uur 

16.30 uur
 
17.00 uur

Workshop Value Driven Maintenance & 
Asset Management (VDMXL)
Remco Jonker, partner Mainnovation
Value Driven Maintenance & Asset Management is één 
van de meest toonaangevende methodieken op het 
gebied van Onderhoud- en Asset Management. Met 
VDMXL wordt uptime verhoogd, veiligheid verbeterd en 
kosten bespaard. Remco geeft deze middag een korte 
interactieve workshop
  
Bob Donkersloot, Processionals

Netwerkborrel
  
Afsluiting met netwerkborrel

Programma

NVDO Kennis is onze kracht


