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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.

Interactie, structuur en binnen budget zijn voor systeemintegratie 
geen geheim. Het levert transparantie in projecten om grip op 
het (ontwerp)proces te houden. 

Eén ding is zeker: we leven in een dynamische tijd. We hebben 
voortdurend te maken met veranderingen. Of deze nu vanuit 
duurzaamheid, kosten, prestaties, modernisering of wijzigingen 
in de markt komen. Hoe gaan we ermee om? Onder meer 
Universiteit Twente neemt ons mee door deze mogelijke 
veranderingen en biedt tegelijkertijd oplossingen.

Tijdens Suto PrestatieManagement krijg je praktische 
handvatten om met systeemintegratie aan de gang te gaan. 
Verrijk je kennis aan de hand van best practices, onderzoeken en 
praktijkervaringen uit andere branches.

PROGRAMMA

10.30 uur  Opening en Welkom door Laura van der Linde  
  (Mainnovation) en Wilbert Wijns, Sutobestuur  
  (NS)

Keynote  Circuit Zandvoort lessons learned met Jan  
  Lammers! Aanpak, resultaten en leer- 
  momenten. Hoe verandert de Horizon van  
  concept naar resultaat naar doorontwikkeling

Universiteit Twente Willem Haanstra promoveerde onlangs op zijn  
  onderzoek over Life Cycle Valuation (LCV). 
   Deze methodiek houdt, naast financiële  
  impact, ook rekening met niet-financiële   
  kosten en baten over de levensduur – vanaf   
  de aanschaf tot na de sloop. Haanstra legt aan  
  de hand van toepassingen bij netbeheerder   
  Liander uit hoe de aanpak, model en  
  berekeningen van de LCV methodiek de  
  besluitvorming  ondersteunt in een  
  veranderend energielandschap

Netwerklunch

Praktijkcase   Sara Scheffer doet binnen de NS onderzoek  
  naar de toegevoegde waarde van Augmented  
  Reality. Hoe kunnen we AR toepassen in  
  onderhoudsprocessen van treinen?  
  Kan AR ons helpen om failures te detecteren  
  

  en om deze op te lossen? En wat heeft de   
  monteur nodig om goed te kunnen werken?

Universiteit Tilburg Verbreed je Horizion met de softe kant van  
  systeemintegratie met Wendy van der Valk, 
  NEVI Professor Purchasing & Supply Chain  
  Management. Wendy zoomt in op data- 
  collectie rondom Big Data en de interactie  
  met processen als sourcing

Netwerkpauze

LEAF  Optimale kennisdeling in de nieuwbouw  
  met LEAF; handvat om systeemintegratie  
  te vergemakkelijken met Ron Wever  
  (Schiphol) en Simon Jagers (Samotics)

Juduka Edith Bosch is de succesvolste vrouwelijke judoka van  
  Nederland. In haar imposante carrière behaalt  
  Edith drie Olympische medailles. Zilver op de  
  Spelen van Athene en Brons op de Spelen 
  van Beijing en Londen. Daarnaast wint zij  
  ook nog eens het televisieprogramma  
  Expeditie Robinson. Ze had, heeft en houdt   
  haar horizon; “Every challenge is a gift”

16.30 uur  Afsluitende netwerkborrel

Investering: € 195,- NVDO Leden, € 265,- niet-NVDO-Leden (excl BTW)  
Aanmelden via www.nvdo.nl/kalender


