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3 december, 12.55-14.00 uur 
Systeemintegratie 
Bij projecten is het juist managen ervan een uitdaging 

 

 
 

Een eindproduct is altijd samengesteld uit verschillende onderdelen en subsystemen die samen op een 
moment op de juiste manier foutloos moeten functioneren. Het managen daarvan is een uitdaging. 
Systeemintegratie kan hierbij helpen. 

 
Tijdens dit bijzondere webinar delen we een aantal best practices; 
 
Korte introductie in systeemintegratie door Ron Wever, Schiphol en Voorzitter NVDO Sectie Suto 
 
Nieuwe integrated logistic support bij Defensie met Chris Rijsdijk, Universitair docent  
Het integreren van te verwerven wapensystemen in een gebruikersorganisatie kan een serieus afbreukrisico 

zijn voor hun tijdige inzetbaarheid. Standaardisatie van ‘integrated logistic support’ kan enorm helpen om 
verschillende defensie-organisaties en hun toeleveranciers te laten samenwerken. Vrij recent zijn er 
richtlijnen ontwikkeld om deze samenwerking te vergemakkelijken. Deze richtlijnen zijn wellicht ook een 
interessante referentie voor asset managers in andere sectoren 
 
Uitrollen nieuwe Technologie met Simon Jagers, Semiotic Labs 

Als het gaat om het uitrollen van nieuwe technologie komt er meer bij kijken dan alleen een positieve 

business case. De directie moet durven investeren, de werkvloer durven veranderen. De technische en 
organisatorische dynamiek die hierbij komt kijken kan beschreven worden door tools uit de 
gereedschapskist van het systeemdenken. Simon waagt zich hieraan. Zijn team heeft bij meer dan 60 
klanten een conditiemontoringsoplossing geïmplementeerd 
 
Besluitvorming met Wilbert Wijns, Programma manager NS  

NS, ProRail en Universiteit Twente (Maintenance engineering) werken samen in het programma SIRA. 
(System Integration by Railway Advancements). Een van de aandachtsgebieden is besluitvorming. Een tipje 
van de sluier wordt opgelicht over de eerste ervaringen met besluitvorming in complexe omgevingen met 
complexe interfaces. Het DAFT kader kan als basis gebruikt worden bij het omgaan met verschillende 
belangen en het vinden van een overeenstemming over het probleem 
 
 

 
 
 

Tijdens het Suto Jaarcongres op 13 mei 2021 wordt dieper ingezoomd op het nut en de mogelijkheden van 

Systeemintegratie 

 

  

Aanmelden kan hier! 

https://www.nvdo.nl/kalender/3-december-nvdo-suto-systeemintegratie-587/

