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Woensdag 15 december, 12.55-14.00 uur 
 
Onlangs heeft Ultimo Software Solutions een nieuwe versie gelanceerd van het Enterprise Asset 

Management (EAM) trendrapport. Het EAM trendrapport 2021, onderdeel van een jaarlijkse 

cyclus, is gebaseerd op een uitgebreide enquête onder 360 asset managers in heel Europa en 

interviews met diverse experts. Het biedt een diepgaand inzicht in de stand van zaken op het 

gebied van Asset Management in een jaar dat werd gekenmerkt door de pandemie, tekorten in 

de toeleveringsketen en een sterke toename van inspanningen op het gebied van digitalisering 

in de hele markt.  

 

Tijdens dit webinar gaan wij in op de belangrijkste bevindingen van het rapport en geven je een 

unieke kijk op de prioriteiten, uitdagingen en zorgen van asset managers in alle sectoren. Wij 

geven onder meer antwoord op de volgende vragen: 

 

• Is ongeplande stilstand een sectorbrede uitdaging? En wat kost het?   

• Wat zijn de belangrijkste KPI's? En is veiligheid nog steeds een belangrijk aandachtspunt? 

• Welke technologieën verdienen prioriteit om volgend jaar in te investeren? 

• Heeft de pandemie ook positieve veranderingen teweeggebracht?  

• Welke stappen worden ondernomen om toekomstige verstoringen door ongekende 

gebeurtenissen tot een minimum te beperken?  

• Wat gebeurt er met de ‘skills gap’ in de markt? 

 

Krijg direct inzicht vanuit de markt! Leer van gedeelde ervaringen, ontdek nieuwe kansen en 

laat je inspireren door de nieuwste technologieën. Meld je kosteloos aan voor dit webinar.  
 
 
Dit bijzondere webinar wordt in gezamenlijkheid georganiseerd: uw gegevens worden gedeeld 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Sprekers 
Ewout Noordermeer, CMO, Ultimo Software Solutions 
Ewout Noordermeer is Chief Marketing Officer bij Ultimo Software Solutions. Ewout is afgestudeerd als 
Master of Science in Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam en werkst sindsdien voor 
Ultimo. Hij heeft 22 jaar ervaring binnen het Enterprise Asset Management vakgebied. 
 
 

Chris van den Belt, Team Leader Product Management, Ultimo Software Solutions  
Chris trad in 2009 in dienst bij Ultimo. Hij begon zijn Ultimo loopbaan als Product Owner en heeft samen 
met klanten en het ontwikkelteam een belangrijke rol gespeeld bij de verdere ontwikkeling van het 
product en het realiseren van verschillende modules. Sinds 2020 is Chris als Product Manager 

verantwoordelijk voor de Ultimo productstrategie. Belangrijkste drijfveer voor Chris is om organisatie 

  

Aanmelden kan hier! 
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