
 

  

 
 

  

 

 

                                                                                                                      

Maintenance webinar 
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1 december, 12.55-14.00 uur 

Hoe borg je het nieuwe evenwicht binnen de dagelijkse 
Onderhoudspraktijk? 

 

Het coronavirus heeft de wereld veranderd. We moeten omgaan met een nieuwe realiteit en dit 

vraagt om een nieuwe aanpak. Wanneer alles anders is, en zekerheden uit het verleden niet 

meer bestaan, moet de focus worden verlegd. Wat is het nieuwe evenwicht? Moet de uptime 

omhoog omdat de vraag plots is toegenomen of is kostenbesparing de enige overlevings-

strategie?  

 

Of er nu meer, minder of hetzelfde wordt geproduceerd: er moeten keuzes worden gemaakt. 

VDMXL, Value Driven Maintenance en Asset Management, heeft zich in de afgelopen decennia 

bewezen als een crisisbestendige, integrale verbeteraanpak waarmee de Beheer- en 

Onderhoudsorganisatie goed onderbouwde keuzes kan maken om meerwaarde te creëren. Ook 

nu het evenwicht verschoven is. 

 

Tijdens het webinar willen we een antwoord geven op de volgende vragen: 

• Hoe werkt een Maintenance en Asset Management organisatie? 

• Wat zijn belangrijke stuurmechanismes in de maintenance aorta? 

o Mechanisme 1: de risico-matrix 

o Mechanisme 2: FMECA 

o Mechanisme 3: gatekeeping 

o Mechanisme 4: monteursgerichte werkvoorbereiding 

o Mechanisme 5: de terugkoppelloops 

• Hoe borg je het nieuwe evenwicht binnen de dagelijkse onderhoudspraktijk? 
 
 
Spreker: Remco Jonker 
Remco Jonker is Partner bij Mainnovation en gespecialiseerd in complexe verbeterprojecten op het gebied 
van Maintenance en Asset Management, veelal in een internationale en multi-site setting. Zijn ervaring 

strekt zich uit over diverse industrieën, landen en culturen. Hij is een bekend gezicht als spreker op 
internationale conferenties en mede ontwikkelaar van de VDMXL methodologie. Remco is tevens voorzitter 
van de NVDO Sectie Food, Beverage & Farma. 
 

Dit bijzondere webinar wordt in gezamenlijkheid georganiseerd: uw gegevens worden gedeeld 

 

  

Aanmelden kan hier! 

De kameleon staat voor FOCUS+CHANGE; zich snel en wendbaar aanpassen aan nieuwe situaties. Dit is helemaal van 

toepassing op Maintenance en Asset Management, maar zeker ook in deze uitdagende tijden 

https://attendee.gotowebinar.com/register/6494099813955869712

