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MASTERCLASS:
Betekenisvol Leiderschap en
Verandering in Asset Management
In Company mogelijk

Een organisatie is haar mensen en functioneert door hun interacties. Sociale 

interacties vormen de individuele gedachten, houdingen en gedragingen 

van mensen, evenals hun groepsculturen. Organisatie- en teamculturen 

zijn het resultaat van hoe managers en medewerkers samenwerken en 

handelen. De focus op mensen en sociale interacties is dus de sleutel tot 

het bereiken van harmonie tussen individuele motivatie en organisatorische 

doelstellingen. Dat geldt ook wanneer organisaties hun bedrijfsefficiency 

moeten verbeteren en mensen daarin een belangrijke factor zijn. Immers, het 

is de mens die nieuwe technologieën ontwikkelt, toepast en onderhoudt.

Onderwerpen 

Identification

• het op basis van de ervaringsverhalen van de deelnemers identificeren 

van veranderkrachten en hun impact op mensen, hun organisatie en 

bedrijfsvoering in de context van Asset Management

Course of Action

• het in dialoog uitzetten van een verandertraject voor de implementatie 

van Asset Management met een routekaart als organisch leer-en 

ervaringstraject

Human Interaction

• het managen van de dynamiek en sociale interactie tussen (groepen van) 

mensen, die werken aan de implementatie van Asset Management, door 

innovatief gebruik te maken van: theater 

Tijdens deze masterclass brengen de deelnemers hun (maintenance)

ervaringsverhalen in. Na de masterclass wordt digitale begeleiding in de 

vorm van e-learning geboden om te reflecteren op het toepassen van het 

geleerde in de praktijk.  

Doel 

Deze masterclass geeft je inspiratie, be-

geleiding en reflectie voor betekenisvol 

leiderschap en verandering in Asset Ma-

nagement. 

Bestemd voor

Deze masterclass is bestemd voor ma-

nagers die opereren op strategisch en 

tactisch niveau: asset owners, asset ma-

nagers, projectleiders, programmamana-

gers en onderhoudsmanagers. Ook voor 

professionals die naar dit niveau willen 

groeien, zijn welkom.



Ik doe mee aan de Masterclass op  5 maart 2020

     17 november 2020

Voorletters en achternaam           

M/V  Titel   Functie     Geboortedatum   

Telefoon- en mobielenummer     E-mailadres

Werkzaam bij

Bedrijfsnaam

Bezoekadres       Postcode  Plaats 

Postbus        Postcode  Plaats 

Telefoonnummer    Fax   Website

Belangrijke administratieve gegevens

Deze inschrijving is gedaan door

Inkoopcode (nummer) 

De factuur zenden aan

Ondertekening

Datum      Handtekening
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Inschrijfformulier
Betekenisvol Leiderschap en
Verandering in Asset Management

De kosten van deelname bedragen 

Voor NVDO-leden € 590,- en voor niet-

leden € 690,-

De deelnamefee omvat 

Lunches, koffie en thee, alle documen-

tatie, e-learning en presentaties.

Eendaagse masterclass van:

09.00-16.00 uur

donderdag 5 maart 2020

NVDO Verenigingsgebouw te Houten

 

dinsdag 17 november 2020

NVDO Verenigingsgebouw te Houten


