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Best Practise: Risk Based Corrosie Onder Isolatiemanagement 
 

 

Het onderwerp “COI” of “CUI” staat al tientallen jaren bekend als een lastig probleem dat 

verbonden is aan hoge kosten. Omdat bij het ontstaan én beheersen van het probleem er 

meerdere factoren  een rol spelen, verschilt de manier waarop het wordt aangepakt over het 

algemeen van bedrijf tot bedrijf. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de effectiviteit van de 

beste aanpak al jaren ter discussie staat. Inmiddels beschikken we over diverse technieken om 

dit probleem zowel aan de voorkant, dus om het te voorkomen, als aan de achterkant, door op 

de effecten te controleren. Ook over de effectiviteit van die technieken verschillen de meningen. 

Om de huidige inzichten nu eens systematisch op een rij te zetten is door het 

samenwerkingsverband van World Class Maintenance de stand van zaken voor corrosie onder 

isolatie op drie onderwerpen bijeen gebracht: de levensduur van coatings, de effectiviteit van 

inspectietechnieken en het beheersen middels risicomanagement van de toestand van 

installaties (zoals voor COI benodigd). Dit heeft geleid tot een best practise, die op dit moment 

beschikbaar is voor allerlei belanghebbenden en die wij vandaag graag met je delen. 

 

Tijdens het webinar gaan we in op achtergronden en resultaten van de best practise; 

• Wat zijn de karakteristieken van Corrosie Onder Isolatie? 

• Hoe hebben de gezamenlijke partijen gezorgd voor een representatief resultaat? 

• Wat zijn de belangrijkste project resultaten? 

• Hoe kan ik die aanpak in mijn eigen organisatie toepassen? 
 
 
Spreker: Geert Henk Wijnants 

Is afgestudeerd in de Technische Natuurkunde waar hij het gedrag van halfgeleidermaterialen bestudeerde 
door het gedrag te meten en te modelleren. Met deze basis is hij in de chemische industrie begonnen (Akzo 
Nobel) waar hij zich in diverse functies heeft bezig gehouden met inspectiemethoden, onderhouds- en 
engineeringprocedures, waarna hij betrokken is bij de civiele bouw (TNO) en de olie- en gasindustrie (voor 
Stork, sinds 2006). Dit heeft geleid tot een uitgebreide ervaring resulterend in een inmiddels “30+ jaren” 
track record in onderhoud, ontwerp en onderhoudsbeheer. Hij werkt bij Stork Asset Management 
Technology, waar hij de rol van Principal Consultant vervult en zich specifiek bezighoudt met Integrity en 

Compliance management. In deze rol was hij mede-initiatienemer voor het project en inhoudelijk mede-
verantwoordelijk voor het eindresultaat. 
  
 
Dit bijzondere webinar wordt in gezamenlijkheid georganiseerd: uw gegevens worden gedeeld 

 

  

Aanmelden kan hier! 

 

https://webinar.getresponse.com/wDlaD/nvdo-maintenance-webinar-corrosie-onder-isolatiemanagement?uid=3bfebecd

