
29 juni 2021 Inloopmiddag Asset Management 
“Risicomanagement; hoe begin je als het om Asset Management 
gaat?” 
in het Verenigingsgebouw van de NVDO, Houten



Graag nodigen de NVDO en Traduco a Mainnovation Company je van harte uit voor de leerzame Inloopmiddag “Risicomanagement; hoe begin je als het om Asset
Management gaat?” op 29 juni bij de NVDO in Houten.

Vrijwel elke organisatie is in het bezit van assets, waarbij je natuurlijk de hoogst mogelijke waarde wilt halen en waarbij de kosten en het risico zo laag mogelijk zijn.
Risicomanagement helpt om dit te beheersen. Risico’s moeten geïdentificeerd en geanalyseerd worden over de gehele levensduur van een asset. Met Risicomanagement
worden maatregelen geïmplementeerd om risico’s, en dus schade, te verminderen.

Tijdens deze eenmalige en leerzame middag leer je van de sprekers, van elkaar en is er gelegenheid tot discussie. De NVDO beveelt je van harte aan om deel te nemen aan 
deze unieke middag, samen met je collega’s en/of relaties. Let op: in verband met de Corona richtlijnen, is er slechts beperkt plek!

Programma
13.00 uur Ontvangst
13.15 uur Inleiding door dagvoorzitter Nico Groen, Traduco a Mainnovation Company en partner NVDO
13.45 uur Case over Trencher ‘Deep Dig-It’

Wilko Visser, Maintenance Engineer van Oord
Cor Wiersma, Maintenance Engineer van Oord

14.15 uur Pauze
15.00 uur Welke rol speelt Risicomanagement binnen ISO 55000

Rob Golbach, Mainnovation
15.45 uur Samenvattende afsluiting
16.00 uur Netwerkborrel

Aanmelden
Heb je interesse in deze inloopmiddag? In verband met het beperkt aantal plekken, adviseren wij voor tijdige registratie zorg te dragen.
Deelname is kosteloos en introducé(e)s zijn van harte welkom!

Let wel op: Indien je onverhoopt niet aanwezig kunt zijn, adviseren wij dit tijdig aan te geven bij ons secretariaat en/of voor vervanging zorg te dragen. 
Indien je niet aanwezig bent zonder afmelding vooraf (uiterlijk 3 dagen), brengen wij no-show kosten van € 75,- in rekening.

Klik HIER om je aan te melden

https://www.nvdo.nl/kalender/29-juni-inloopmiddag-leergang-asset-management-638/

