
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maintenance Webinar 
powered by NVDO, Helix en NEN 

 
NEN 8026;  

Beleidskader voor het in stand houden van de gebouwde 
omgeving 

 
Woensdag 16 maart, 12.55-14.00 uur 
 
De NEN 8026 norm is een nieuwe norm waarbij Asset Management verder wordt vormgegeven voor 
eigenaren van Vastgoed en/of Infra. Met behulp van de norm, kunnen het bestuurlijk niveau en de asset 
owner vanuit de kernwaarden en de organisatiedoelen strategisch sturen op waarden voor assets in de 
gebouwde omgeving. Op basis hiervan weet de assetmanager op welk instandhoudingsniveau de 
assetportfolio en/ of assetbeheerobjecten in stand moeten worden gehouden. Zo kan inhoud worden 
gegeven aan plannen voor de korte en de lange termijn die worden gerealiseerd door de serviceprovider.    
 
 
Tijdens dit bijzondere webinar bespreken we:  

• Achtergrondinformatie normering en normcommissie 
• Aanleiding van de nieuwe norm NEN 8026 
• Stand van zaken ontwikkeling NEN 8026 
• Inhoudelijke toelichting Nieuwe NEN 8026 

•     Doel 
•     Toepassingsgebied en toepassing 
•     Doelgroep 
•     Uitgangspunten 
•     Opbouw en werkwijze 

• Hoe verder? 
 
 
Sprekers 
Dianta Wilmsen, NEN Consultant Bouw & Installatie (Secretaris normcommissie Beleidsmatig kader) 
Als consultant bij NEN begeleidt Dianta meerdere normcommissies. Zoals de normcommissies die werken aan 
standaarden op het vlak van Beheer en Onderhoud voor de gebouwde omgeving. In normcommissies komen meerdere 
belanghebbenden voor het onderwerp samen en wordt er in gezamenlijkheid gewerkt aan het vormen van de norm. Dit 
proces ondersteunen en begeleiden is onderdeel van haar werk als secretaris 
 
Johan Smit, Principal Consultant Asser- en Onderhoudsmanagement Vastgoed bij Helix Technisch Advies 
Johan houdt zich al jaren bezig met het duurzaam in stand houden van vastgoed met passie voor het totale proces van 
Asset- en Onderhoudsmanagement vastgoed. Hij heeft zijn kennis en ervaring opgedaan bij een aantal vastgoedbeheer-
organisaties en is inmiddels al 20 jaar als adviseur/senior consultant  werkzaam in de totale breedte van het werkveld 
van asset- en onderhoudsmanagement vastgoed. Hij is coördinerend hoofdauteur van het boek voor hoger onderwijs 
‘Jellema deel 13: Asset- en Onderhoudsmanagement Vastgoed’ en van het boek ‘Conditiemeting voor de gebouwde 
omgeving – werken met NEN 2767’. Zijn kennis en ervaring deelt hij als docent via diverse vakopleidingen en instituten 
en Johan geeft regelmatig masterclasses asset- en onderhoudsmanagement Vastgoed bij diverse organisaties die 
betrokken zijn bij het in stand houden van vastgoed. Waarde toevoegen aan personen en vastgoed(beheer)organisaties 
is zijn passie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

  

Aanmelden kan hier! 

https://www.nvdo.nl/kalender/16-maart-maintenance-webinar-nen-8026-beleidskader-voor-het-in-stand-houden-van-de-gebouwde-omgeving-665/

