
Risicogestuurd Onderhoud;
de Ins en Outs
Met risicogestuurd onderhoud worden onderhouds-
werkzaamheden zo veel mogelijk geoptimaliseerd 
door de prioriteit te geven aan assets die het meeste 
risico met zich meebrengen bij falen. Een risico-
gestuurde onderhoudsstrategie kan in twee fases 
geïmplementeerd worden: door het maken van een 
risicobeoordeling en een onderhoudsplanning op basis
van de resultaten hiervan.

Tijdens deze lunchbijeenkomst delen de volgende 
sprekers graag hun kennis:

11.45 uur  
12.25 uur

12.45 uur

13.15 uur

13.45 uur 

14.15 uur

Programma
Ontvangst met Lunch 
Welkom en introductie
Pierre Rosmalen, Consultant & Coach Catch22
Risicogebaseerd managen van kwaliteit en assets
Ortwin Costenoble, senior consultant bij NEN
De internationale gedachtes achter goed en (maatschappelijk) verant-
woord managen zijn in de brede zin door ISO vastgelegd in de zogenaam-
de high-level structuur. Deze structuur onderstreept het risicogebaseerd 
denken waarop managementsystemen binnen bedrijven opgezet dienen 
te worden. Na een uitleg van de basis van de HLS, geeft de lezing de kap-
stokken die in kwaliteits- en assetmanagementsystemen genormaliseerd 
zijn om te komen tot risicogebaseerd onderhoud. Voorbeelden die in ISO 
en NEN zijn opgetekend worden waar mogelijk meegenomen om zodoende 
een basis te vormen voor de risicobeoordeling.
FMECA: Failure Mode, Effect and Criticality Analysis
Eric Voost, Asset Manager bij Waternet 
Door deze methode te gebruiken kan onacceptabel falen van een instal-
latie vastgesteld worden. Als eerste kijkt men naar de verschillende faal-
modi en -kansen, de effecten die deze hebben en hoe kritiek deze toe-
standen zijn. Op basis van deze analyse kunnen de noodzakelijke 
maatregelen getroffen worden. Eric legt de methodiek uit
Risicomatrix 
Hans Haak, Adviseur Asset Management RoyalhaskoningDHV
RoyalhaskoningDHV gebruikt vier verschillende methodieken voor een 
risicogestuurde benadering; het VERI-model, Risicomatrix, Risicosessies 
en het Beheerplan Risicogestuurd Beheer. Hans deelt de uitgebreide 
services en de voordelen 
Bezoek aan museum

Honderd euro Maintenance Lunch
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Inschrijfformulier 07.07.2020 
Honderd euro Maintenance Lunch 
Gegevens deelnemer(s)
Naam (voorletters/titel): ................................................
...................................................................................
Geboortedatum: ..........................................................
Functie: .......................................................................
Email adres: ................................................................
Bedrijf/Organisatie: ......................................................
Postbus: ......................................................................
Postcode: ..................... Plaats: .....................................
Telefoon: ......................................................................
Lid NVDO        ja       nee     
Uw inkoop (order)nummer: .............................................

Inschrijving door
Naam: ..........................................................................
Functie: ........................................................................
Datum: ....................... Handtekening: ...........................

Aanmelding
U kunt zich voor deze lunch aanmelden via: www.nvdo.nl/
kalender 
U kunt zich ook aanmelden door dit inschrijfformulier in te 
vullen en op te sturen naar:  NVDO, Postbus 138, 3990 DC 
Houten | Email: info@nvdo.nl. Na registratie ontvangt u een 
bevestiging van uw aanmelding, alsmede een route-
beschrijving. 

Kosten en Annulering
De kosten (ex. BTW) van deelname bedragen slechts €100,- 
Tot 2 april 2020 kan kosteloos geannuleerd worden. Daarna 
wordt het totale bedrag in rekening gebracht. Het is altijd 
mogelijk een vervanger uit de eigen organisatie te sturen.

Volledig ingevuld retourneren aan: 
NVDO, Postbus 138, 3990 DC HOUTEN
Mailen naar: info@nvdo.nl NVDO

Postbus 138
3990 DC Houten
T     +31(0)30-6346040
E              info@nvdo.nl 
I www.nvdo.nl  

Honderd euro Maintenance Lunch
Honderd euro Maintenance Lunch is een terugkerende 
lunchbijeenkomst met afwisselende thema’s. Het is 
uitermate leerzaam en heeft een hoge netwerkfunctie 
door de inhoud met het aangename te combineren. 
Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 25 personen 
deelnemen. 
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