
Vrijdag 3 februari 2023
08.45 - 12.00 uur

Locatie
Slot Loevestein, Poederoijen

De inloopochtend is kosteloos en iedereen is welkom!
Indien je niet aanwezig bent zonder afmelding vooraf,
brengen wij no-show kosten van € 75,- in rekening

AANMELDEN

Op 3 februari a.s. nodigen de NVDO, Hogeschool Utrecht
en Helix Academy je van harte uit voor de inloopochtend
Conditiemeting. We praten je bij over de actualiteit! 

Gedurende deze dag vertelt Hilco van den Bogaart over
conditiemetingen die waterschappen uitvoeren in de
praktijk en vertelt Thomas van Rees over digitale
werkplekinspecties en Safety Walks.

Heb je te maken met inspecties? Dan mag je deze
ochtend beslist niet missen!

08.45 uur 
Ontvangst en introductie door de dagvoorzitter Harriët
Walhout namens NVDO, HU en Helix

09.00 uur           
Hilco van den Bogaart, Maintenance Engineer bij
Waterschap Rivierenland
“Inspecties: Hét basis ingrediënt voor succesvol Asset
Management” 
Voor Waterschap Rivierenland is het enorm belangrijk
dat technische installaties betrouwbaar en beschikbaar
blijven, tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
Maar hoe zorg je daar nu eigenlijk voor? En, welke rol
spelen  inspecties in de transitie naar goed Asset
Management? 

10.00 uur           
Koffiepauze en netwerkmoment

10.30 uur 
Thomas van Rees, Veiligheidskundige / KAM coördinator
bij BAM Infra Nederland           
“Digitale werkplekinspecties en Safety Walks”
Inspecties in de breedste zin van het woord geven
informatie over de fysieke conditie, risico's (technisch,
economisch, maatschappelijk), conformiteit met
regelgeving van de asset en bedrijfszekerheid van de
asset. Een inspectie vindt plaats in de beginfase van de
asset-levenscyclus, maar ook tijdens de operationele
fase van de asset en zelfs als 'post mortem' activiteit.
Indien de operationele fase onder de vlag van BAM Infra
Asset Management uitgevoerd wordt, kan voor de
veiligheid van medewerkers en de omgeving
meegekeken worden tijdens een digitale werkplek-
inspectie of safety walk. Leer van deze methodiek!

11.30 uur
Afsluiting door de dagvoorzitter
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https://www.nvdo.nl/kalender/3-februari-inloopochtend-conditiemeting-de-actualiteit-717/

