
 

  

 
 

 

 

 

 

Maintenance Webinar 
powered by NVDO en Delta Dynamics 

 
Energie-efficiency en Goed Leiderschap in Asset Management  
 

Donderdag 16 juni, 12.55-14.00 uur 

 
Wat heeft een goed leider in Asset Management met energie-efficiency te maken, wat kan hij of zij hieraan 

bijdragen of zelfs het voortouw nemen? 

 

Een goed Leider in Asset Management heeft te maken met energie-efficiency vanwege de 

klimaatverandering, de toenemende luchtvervuiling, veranderende wet- en regelgeving, maatschappelijk 

verantwoord ondernemen en de continue verbetering van het bedrijfsresultaat. Zo hebben bedrijven met 

een energieverbruik groter dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas (equivalent) volgens de Wet 

Milieubeheer een energiebesparings- en informatieplicht om maatregelen te nemen met een 

terugverdientijd van 5 jaar of minder.  

 

Een goed Keider in Asset Management kan aan energie-efficiency bijdragen en daarin zelfs het voortouw 

nemen, door het ontwikkelen van een visie daarop en deze te vertalen naar duurzame maatregelen, die 

vervolgens worden gemonitord en bijgestuurd. Een veel gebruikte strategie in de vorm van een 

stappenplan daarvoor is Trias Energetica.  

 
 

Tijdens dit bijzondere webinar bespreken we:  
•  Hoe je Trias Energetica inzet om als leider een visie te ontwikkelen op energie-efficiency 
•  Hoe je de ontwikkelde visie vertaald naar een concrete aanpak 
•  Welke beschikbare instrumenten uit de gereedschapskist van Asset Management je daarbij kunnen 

helpen 
•  Hoe je als Leider omgaat met de dynamiek en sociale interacties in je eigen organisatie als het gaat 

om gedrags- en cultuuraspecten rondom energie-efficiency 
 
 
Spreker 
Dr. Martin Loeve, Delta Dynamics 
Organisatie- en teamculturen zijn het resultaat van hoe mensen, leidinggevenden en medewerkers, interacteren en 

gezamenlijk acteren. Delta Dynamics biedt een reeks maatwerk coaching programma's en workshops om 

leidinggevenden en teams te helpen hun sociale interacties te begrijpen en te verbeteren en hun individuele en 

organisatorische doelen op elkaar af te stemmen en te bereiken. Daarbij valt onder meer te denken aan de Masterclass 

Leiderschap in Asset Management die ism de NVDO in company wordt georganiseerd. 

 
 
Dit bijzondere webinar wordt in gezamenlijkheid georganiseerd: Je gegevens worden gedeeld 
 

  

Aanmelden kan hier! 

https://www.nvdo.nl/kalender/16-juni-maintenance-webinar-energie-efficiency-en-goed-leiderschap-in-asset-management-674/

