
Met Maarten van der Weijden zonder poespas richting 2030
Ook tijdens onzekere tijden geldt voor Maarten dat geluk samenhangt met het stellen 
van doelen en deze bereiken. Maarten wil met zijn verhaal graag anderen inspireren 
om ook het beste uit zichzelf te halen, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. 
Dat dit niet altijd zonder slag of stoot gaat, hoort voor Maarten bij het leven. Net als 
het accepteren van pech. Maartens verhaal is persoonlijk en oprecht, zonder al te veel 
poespas. Raak geïnspireerd door zijn motivatie richting 2030.

Rens van der Vorst, Technofilosoof
Auteur van het boek ‘Waarom je altijd wilt winnen van je navigatiesysteem’ waarin hij 
de 100 belangrijkste technologische vragen van deze tijd behandelt. Rens leert ons 
op geheel eigen wijze beter na te denken over onze relatie met digitale technologie. 
Hij bespreekt de leukste, diepzinnigste en meest confronterende vragen uit dit boek, 
gerelateerd aan ons technologie-vraagstuk. Een leerzaam uurtje voor iedereen!

Barto Piersma, Directeur Nationale Programma’s bij rvo
Verbinder van organisatie en omgeving die handig anticipeert op politiek bestuurlijke
ontwikkelingen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo) helpt ondernemen-
de Nederlanders en beleidsmedewerkers vooruit op het gebied van duurzaamheid, 
zakendoen over de grenzen, agrarisch ondernemen en innovatie. Samen met partners 
maakt zij Nederland economisch sterker en duurzamer. Berto neemt het eerste exem-
plaar van het Visiedocument “Hoe Onderhoud bij kan dragen aan een sustainable 
2030” en deelt zijn visie tijdens het avondprogramma.
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“2030”

  Uitnodiging 
19 november 2021

TOPsprekers 
Maarten van der Weijden / Rens van der Vorst / Barto Piersma

NVDO / iTanks
JAARBIJEENKOMST

Batavialand, Lelystad

vormgeving: www.maxime-art.nl

Jaarbijeenkomst 2021 wordt mede mogelijk gemaakt door:

NVDO participanten iTanks participanten 



13.30 uur  
  
14.00 uur 

16.00 uur 

Ontvangst

NVDO JAARVERGADERING (*)
•  Opening en Jaarrede 2020/
    Ingekomen stukken
•  Notulen 22 november 2019
•  Financiële Zaken
•  Vooruitblik
Plenaire Sessie
(*) De Jaarvergadering is uitsluitend toegankelijk 
voor NVDO-leden

De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud 
(NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die mid-
dels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken 
ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de 
besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/
Asset Management betrokken zijn en daarmee de Neder-
landse onderhoudssector als ’s werelds beste helpt te pres-
teren. De NVDO doet dit door in de sector een onafhankelijke 
positie in te nemen en alle relevante bedrijfssectoren met 
behulp van voorlichting, advisering, kennisontwikkeling, 
(wetenschappelijk) onderzoek en kennisuitwisseling ten 
dienste te staan en zo op weg te helpen naar excellent asset 
management. 
www.nvdo.nl

iTanks is een kennis- en innovatieplatform voor de haven-
gerelateerde industrie. Een industrie met enorm veel inno-
vatiepotentieel! Zij verbindt bedrijven, kennisinstituten en 
industrie-experts met elkaar en introduceren deze partijen 
met nieuwe technologie en de laatste innovaties van binnen 
en buiten de sector. Daarnaast ligt iTanks’ kracht in het ver-
nieuwen van de havengerelateerde industrie. Er is enorm veel 
kennis en expertise beschikbaar waarvan de toepassings-
gebieden voor de industrie nog niet (optimaal) worden benut. 
Dat zijn de kansen waar iTanks op inspringt.
www.iTanks.eu

Batavialand draagt de Nederlandse pragmatische mentaliteit uit, gevormd 
door de uitdaging van het leven op de grens van land en water. Het museum 
etaleert de kennis en kunde over die verbinding van land en water: over pol-
ders, watermanagement, scheepsbouw en handel; in het verleden, het heden 
en in de toekomst. Batavialand is de plek waar je meegenomen wordt in de 
wereld van handelsgeest en technologie. Waar Michiel de Ruyter en Cornelis 
Lely elkaar logisch ontmoeten als symbolen van en fundering voor de Neder-
landse maatschappij en onze cultuur. 
Batavialand, de NVDO en iTanks garanderen een coronaproof bezoek!

Beste Deelnemers,
“2030” is onze stip aan de horizon tijdens de NVDO-iTanks Jaarbijeenkomst die op 19 november plaatsvindt. We zijn te gast in de bijzondere 
ambiance van Batavialand in Lelystad. Wij garanderen u een veilig, coronaproof bezoek(*).
Tijdens het programma wordt voor NVDO-leden de jaarvergadering gehouden en kunnen de gasten naar het iTanks Pitchpodium. Zaken-
relaties, uw collega’s en andere introducees zijn van harte welkom bij het bijzondere middagprogramma, de breakoutsessies, het Innovatie-
paviljoen en/of het jaarlijkse diner. Ook daarvoor geldt dat we de actuele corona richtlijnen van het RIVM zullen volgen. We beschouwen de 
Jaarbijeenkomst traditioneel als het grootste netwerkevent van het jaar. 
Wij zijn er trots op dat we TOPsprekers aan ons hebben weten te verbinden en kijken uit naar de inspirerende verhalen van Maarten van der 
Weijden, Rens van der Vorst en Berto Piersma. Dat alles onder dagvoorzitterschap van Mark Oosterveer. 
Speciale dank aan de participanten, die deze Jaarbijeenkomst mogelijk maken. U ontmoet deze interessante organisaties gedurende de hele 
dag.
Voor de organisatie is het van groot belang tijdig van je te vernemen of wij je deze dag mogen verwelkomen. Vriendelijk verzoeken we daarom 
tijdig je deelname kenbaar te maken, digitaal via de website of door het insturen van het inschrijfformulier aan info@nvdo.nl. Meteen na de 
sluitingstermijn, krijg je van ons een bevestiging en de routebeschrijving. 

Heel graag verwelkomen wij je op 19 november a.s. en wensen je een inspirerende dag toe!

Met vriendelijke groet,      Met vriendelijke groet,
NVDO        iTanks

Bas Kimpel       Cor van de Linde
Voorzitter      Managing Director

(*) Deelnemers kunnen aantonen dat ze Coronavrij zijn (via test, niet ouder dan 48 uur, of via de Corona Checkapp)

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Echter; bij no-show wordt 150 euro in rekening gebracht. Dit geldt ook als u zich aanmeldt voor meerdere programma 
onderdelen en moet besluiten een deel van het programma alsnog niet bij te wonen. Dit geldt ook voor introducees

Programma Batavialand informeert en inspireert

13.30 uur  
  
14.00 uur 

16.00 uur 

Ontvangst

ITANKS INNOVATIEPAVILJOEN
Breakout sessies met;
Bosch Energy and Building Solutions/Bosch Rexroth, IBM,
GEMBA IOT, RoyalHaskoning DHV, Smartflow,
Strukton Milieutechniek, Presserv, TWTG en My Support Points

Plenaire Sessie

NetwerkBREAK, gevolgd door inhoudelijk programma met TOPsprekers

Met Maarten van der Weijden zonder poespas richting 2030

Van 2020 naar 2030 Met Rens van der Vorst, Technofilosoof

2030 Heel Dichtbij met Barto Piersma, Directeur Nationale Programma’s bij rvo

NETWERKDINER
Einde

16.00 uur

21.00 uur


