
 

  

 
 

  

 

 

                                                                                                                      

Maintenance webinar 
powered by NVDO & Mainnovation 

 

8 december, 12.55-14.00 uur 

Investeren in crisistijd. Is dit verstandig en hoe doe je dat? 

 

Met Asset Portfolio Management beheren we op een actieve manier de “asset health” van onze 

installaties. Met predictive maintenance technieken volgen we de veroudering op en brengen we 

de risico’s in kaart. Dit resulteert in een LTAP (Long Term Asset Plan). De hele aanpak is een 

methode om de productiviteit en winstgevendheid in turbulente economische tijden te 

verbeteren, maar wie heeft het lef om nu te investeren? 

 

Naast alle onzekerheden over een toe- of afnemende productie en de persoonlijke veiligheid, is 

ook de factor ‘tijd’ onduidelijk. Hoe lang gaat dit nog duren? Wanneer keren we terug naar een 

normale virusvrije wereld en hoe veel schade hebben we dan inmiddels opgelopen? Op het 

gebied van processen, de organisatie en technologie moeten (ondanks alle onzekerheden) 

keuzes worden gemaakt. Maar hoe maak je met een onzekere toekomst keuzes voor de lange 

termijn?  

 

Dit Maintenance Webinar geeft antwoord op: 

• Wat is Asset Portfolio Management? 

• Wat is het belang van de Lange Termijn Asset Planning (LTAP) en levensduurbewaking? 

• Hoe kan predictive maintenance ons helpen? 

• CAPEX projecten evalueren: hoe doen we dit?  

• Wat is de kracht van een goede business case? 
 

 
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/354270753803587856

