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Programma
Algemene introductie in nut en noodzaak van de
functie
Dagvoorzitter Alfons Kemper, Docent NVDO

De rol van de Werkvoorbereider tijdens groot
onderhoud aan de 250 megawatt STEG installatie
Pierre Luiten, Eneco
Naast de stadswarmte en elektriciteitsproductie
heeft Eneco in Utrecht ook twee Stoom- en
Gascentrales (STEG's). Je leert meer over de
opbouw van het rivisie team, de onderhouds-
plannen van een STEG installatie en de daarbij
behorende taken van de Werkvoorbereider.

De cruciale bijdrage van de Werkvoorbereider
aan veilig en gezond werken
André Hoogendijk, Arbeidsinspectie
Wat is de rol van de Werkvoorbereider als het gaat
om veilig en gezond werken? En, hoe houd je tijdens
het plannen van werkzaamheden rekening met de
arbeidsomstandigheden van de werknemers? Leer
meer over de raakvlakken met de arbeidsinspectie
en krijg antwoord op bovenstaande vragen.

Live Podcast: De toekomstige professional aan
het woord!
Onder leiding van Bas Weers, Werkvoorbereider.nl
Met Harold Vlijm, Waternet en studenten van
Hogeschool Utrecht

Commissioning vraagt om werkvoorbereiding
André van Tongeren, Dutch Building Commissioning
Association (DBCA)
Commissioning is een proces dat beoogt
gebouwprestaties duurzaam te borgen. Dit geldt
niet alleen voor nieuwbouw maar zeker ook voor de
gebruiksfase van een gebouw. Maar wat is
Commissioning precies en hoe grijpt dit in op
werkvoorbereiding?

Diner en Verkiezing

Tijdens deze speciale editie van de
Werkvoorbereider van het jaar gaan we
opzoek naar de Werkvoorbereider Plus!

De Werkvoorbereider maakt
werkplannen (incl. resources als
materialen en diensten) ter
voorbereiding van Onderhoudswerk-
zaamheden en zorgt daarmee voor de
beschikbaarheid en betrouwbaarheid
van de asset(s). 

Werknemers in deze functie: Ca. 8%
Gemiddeld opleidingsniveau: MBO 3+4
Gemiddeld aantal ervaringsjaren: 12 - 18
Gemiddeld salaris: € 40.000 - 50.000

De Werkvoorbereider Plus komt in
aanmerking voor de prijs
Werkvoorbereider Excellent Award
2023; is onmisbaar in het werkproces,
denkt gevraagd en ongevraagd mee in de
totale keten van Asset Management, kan
overtuigen, samenwerken en effectief
communiceren.

Interessant voor
(Toekomstige) Werkvoorbereiders, werk-
gevers die naar werkvoorbereiders op
zoek zijn en iedereen die met
werkvoorbereiding te maken krijgt.

Ticketprijs NVDO leden € 245,- excl BTW
Ticketprijs niet leden € 295,- excl BTW

Het Nieuwe Instituut, Rotterdam

Dinsdag 6 juni 2023
13.30-20.00 uur
Inclusief diner!

AANMELDEN

https://www.nvdo.nl/kalender/6-juni-werkvoorbereider-excellent-award-2023-719/

