
 

26 juni 2020 Inloopmiddag  
“Asset Management duurzaam maken”  
bij het Verenigingsgebouw van de NVDO in Houten 



Graag nodigen de NVDO en Traduco u van harte uit voor de Inloopmiddag  “Asset Management duurzaam maken”  
op 26 juni 2020 bij de NVDO in Houten 
 
Tijdens deze eenmalige en bijzondere middag leer je van de sprekers, van elkaar en is er gelegenheid tot discussie. De NVDO beveelt je van harte aan om deel te nemen aan 
deze unieke middag, samen met je collega’s en/of relaties. 
 
Programma 
13.00 uur Ontvangst 
13.30 uur Inleiding door dagvoorzitter Nico Groen, Traduco en partner NVDO 
13.45 uur “Infrastructuur” 
 Harry van de Pol, Programmamanager Duurzaamheid en Rijkswaterstaat 
 Rijkswaterstaat bouwt dagelijks aan Nederland.  Maar hoe wordt de Nederlandse infrastructuur duurzaam onderhouden? Ook vertelt Harry ons meer 
 over De Bosatlas van de duurzaamheid. De atlas laat zien welke effecten de toenemende invloed van de mens op de aarde  heeft, bijvoorbeeld in de 
 vorm van klimaatverandering, het opraken van grondstoffen, verlies aan biodiversiteit en tekort aan zoet water. Een interessant en unieke casus. 
14.30 uur  “Asset Management”   
 Roger Ham, Continuous Improvement Lead Engineering Europe & Russia, Kerry 
 “Asset management” is de oplossing voor al je technische vraagstukken en deze worden opgepakt door de technische dienst! Of is het toch niet zo 
 zwart/wit? Graag deel ik mijn ervaring om van asset management wel een succes te maken. 
15.15 uur  Pauze 
15.45 uur “Duurzaam Asset Management” 
 Nico Groen, docent Leergang Asset Management, Traduco 
 Duurzaamheid en Asset Management hebben enkele belangrijke gemene delers, zoals het denken vanuit levenscyclus en het zuinig zijn op materialen. 
 Ook hebben ze overeenkomstige uitdagingen, zoals klimaatverandering, afnemende financiële middelen en toenemende schaarste van grondstoffen 
 die van vitaal belang zijn voor een goede operatie. Dit vraagt om risicomanagement en investeringsplanning, twee belangrijke pijlers van Asset 
 Management. Door de synergie op te zoeken, lukt het om beschikbare middelen optimaal te gebruiken en zullen organisaties betere resultaten 
 behalen op beide terreinen 
16.30 uur Samenvattende afsluiting 
16.15 uur Netwerkborrel 
 
Aanmelden 
Heeft u interesse in deze inloopmiddag? U kunt zich ook aanmelden via: www.nvdo.nl 
Deelname is kosteloos  en introducé(e)s zijn van harte welkom! 
 
Let wel op: Indien u onverhoopt niet aanwezig kunt zijn. Adviseren wij dit tijdig aan te geven bij ons secretariaat en/of voor vervanging  zorg te dragen.  
Indien u niet aanwezig  bent zonder afmelding vooraf (uiterlijk 3 dagen), brengen wij  no-show  kosten van € 75,- in rekening. 
 
 
 

 
 
 

http://www.nvdo.nl/

