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15 december, 12.55-14.00 uur 

Hoe blijft de organisatie wendbaar bij steeds wijzigende 
marktomstandigheden? 

 

Met de komst van het coronavirus hebben nagenoeg alle bedrijven hun zeilen moeten bijzetten. 

Waar focussen we op en wat betekent een andere werkwijze voor de organisatie en de 

individuele medewerker? In deze nieuwe realiteit moet de Beheer- en Onderhoudsorganisatie 

wendbaar worden en meebewegen om het nieuw economisch optimum te vinden tussen 

technische beschikbaarheid, onderhoudskosten, investeringen en veiligheid.  

 

Om het nieuwe evenwicht te kunnen vinden, moeten we onze eigen prestatie kunnen meten. 

Maar hoe doen we dit? En hoe kunnen we vervolgens realistische doelen stellen? Als we dit in 

kaart hebben gebracht, is de volgende uitdaging om te anticiperen op veranderingen in de 

toekomst. Door verschillende toekomstscenario’s op te stellen, kunnen we inschatten wat bij elk 

scenario de mogelijke impact is op de Beheer- en Onderhoudsorganisatie. 

 

Tijdens het webinar geven we antwoord op: 

• Externe focus: hoe blijf je in contact met je stakeholders? 

• Interne focus: hoe meet je je eigen prestaties?  

• Hoe kunnen we ons voorbereiden op toekomstige veranderingen? 

• Hoe borgen we huidige en toekomstige werkwijze in standaard processen en 

organisatiemodellen? 
 
 
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 & Asset Management, maar zeker ook in deze uitdagende tijden. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2591937445025541392

