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Omschrijving workshops   
 

1. Inzet van drones als hulpmiddel voor het beheersen van het AM 

Bruginspectie, incidentmanagement, highway en smart patrol en verkeersmanagement zijn voorbeelden waarbij 
nu al drones worden ingezet. In de workshop worden praktijkvoorbeelden gepresenteerd en toegelicht hoe de 
regelgeving voor drones versoepeld kan worden. 
- door Arie van Kersen (RWS) 
 

2. Assetmanagement voor de gehele buitenruimte, hoe kun je appels met peren vergelijken? 

In deze workshop gaat u in groepjes aan de slag en ervaart u hoe u maatregelen die op het eerste gezicht niet te 
vergelijken zijn toch tegen elkaar af kunt wegen. Maatregelen die op het eerste gezicht niet de beste zijn op basis 
van kernwaarden, kunnen toch een geschikte maatregel zijn.  
- door Johan Verlinde en Tony Pipping (gemeente Rotterdam) 
 

3. Assetmanagement en Duurzaam GWW 

Hoe zijn het initiatief Duurzaam GWW en assetmanagement met elkaar verbonden? Waar liggen de gezamenlijke 
kansen? 
- door Alex Roovers (CMS AM) 
 

4. Secure data delen: essentieel voor een veilige en betaalbare toekomst,  

- door Manon de Vries, Joni Wolfert en Emma Koster (SIM-CI) 
 

5. Faalkans voor ondergrondse leidingnetwerken 

Waterleidingen liggen ondergronds waardoor het moeilijk is ze te inspecteren en de faalkans nauwkeurig te 
bepalen. De multi-criteria analyse TransparantNL wordt daarom gebruikt om het vervangingsmoment te bepalen. 
In deze workshop wordt eerst een uitleg gegeven over de werking, daarna gaan we nadenken over verbeteringen 
in dit model of alternatieve methoden. 
- door Arnoud Drevijn (Spatial Insight) 
 

6. Bestuurlijke betrokkenheid creëren voor Assetmanagement besluiten 

Het belang van goede bedrijfswaarden om tot eenduidige besluiten te komen  
- door Roland Boer (DON bureau) 
 

7. € 1,6 miljard verdienen door robuust assetmanagement 

Het programma Risk and Opportunitye Based Asset Management for Critical Infrastructure (ROBAMCI) richt zich op 
de publieke infra in de GWW sector, waaraan we in NL jaarlijks ca. 15 Miljard besteden, zoals de waterbouw 
(dijken, sluizen), de ondergrondse infrastructuur (riolering), en het waterbeheer (baggeren, regionale 
watersystemen en kunstwerken). Doel is om voor deze sector na te gaan wat efficient en robuust 
assetmanagement kan betekenen, bv of een levensduurbeschouwing of een systeembenadering tot andere 
beslissingen leidt.  
- door Frank den Heijer (Deltares) 
 

8. De lange termijn strategie over samenwerken vraagt nu om focus 

Samenwerken in de keten of in dezelfde openbare ruimte gaat niet vanzelf (goed). In deze workshop ervaren we 
met elkaar dat er focus nodig is om te komen tot een goede verbinding tussen samenwerkende partijen. 
Samenwerken wordt een groter succes, naarmate de focus van (keten) partners meer overeenkomt. 
- door Marcel van Zutphen (WS Vechtstromen) en Marco Aberkrom (CMS Assetmanagement) 
 

9. Uitdagingen voor infrastructuur-overschrijdend AM 

Hoe kunnen infrabeheerders en -eigenaren samenwerken en inspelen op de snelle veranderingen in de 
maatschappij? en wat betekent dit voor de huidige infrastructuur? Samen bouwen aan ‘responsive connections' 
betekent tegen zo laag mogelijke kosten, zo veel mogelijk maatschappelijke waarde creëren, zonder onderscheid 
tussen publieke en private beheerders; de maatschappelijk toegevoegde waarde geldt immers voor beiden. 
- door Mark de Bruijne (TU Delft) 
 



10. Blockchain als oplossing voor het delen van gegevens 
- door Louis de Bruijn (IBM) 
 

11. De veranderende verbindingen door de energietransitie 

- door Ed Smulders (Interpro advies) 
 

12. Innovatie en Assetmanagement: Hoe gaat dat samen? 

Innovatie is een cruciaal onderdeel in de  bedrijfsvoering van waterbeheerders, om goed te kunnen inspelen op de 
continu veranderende opgaven. In de praktijk is innovatie vaak een langdurig proces dat vele hobbels kent. In deze 
werksessie willen wij met u verkennen hoe innovatie en asset management zich tot elkaar verhouden, en hoe asset 
management en innovatie beter onderling kunnen worden opgelijnd. 
- door Aris Wittenborg en Katheleen Poels (RHDHV) 
 

13. Op weg naar een regionale investeringsagenda van gemeenten en waterschap in de afvalwaterketen 

In deze workshop verkennen wij gezamenlijk de mogelijkheden en valkuilen van het ontwikkelen van een regionale 
investeringsagenda in de afvalwaterketen. Durf je los te laten om meer maatschappelijk rendement te realiseren? 
- door Gert Dekker (Ambient) 
 

14. Beter samenwerken door cultuurverschillen te verbinden 

De organisatiecultuur is een verzameling van bewuste en onbewuste overtuigingen, die door de jaren heen is 
aangeleerd. Hier heb je het dus niet over, dit weet je gewoon. Hoe kunnen cultuurverschillen inzichtelijk worden 
gemaakt en worden verbonden om beter samen te werken? 
- door Robert van Grunsven (CMS Assetmanagement) 
 

15. Besparen op APM door sturen gebaseerd op realtime data 

Wat heb je nodig om minder inspecties te doen? Wat is je status nu, en wat kan je stip op de horizon worden? 
- door Freek Veltman (Novotek) 
 

16. 100% voorspelbaar onderhoud! Hoe houden we ook in de toekomst onze assets vitaal?  
Op termijn is 100% voorspelbaar onderhoud mogelijk door technische innovaties. Toch is de nieuwe werkwijze 
vooral een sociale innovatie, waarbij we in de workshop ingaan op leerervaringen en gewenste 
implementatiestappen.  
- door Gilbert Westdorp en Angelien van Boxtel (RWS) 
 

17. iAMPro: Samen leren professioneel (decentraal) beheren 

Hoe beheer ik professioneel en borg ik kwaliteit in mijn (decentrale) organisatie? In deze workshop ga je aan de 
hand van stellingen in gesprek met andere beheerders. Leer van elkaars praktijkervaringen, concrete tips en hoe 
het kennisportaal iAMPro u daar in kan ondersteunen. 
- door Frank Maurits (gemeente Alphen a/d Rijn) en Marieke van der Bemden (gemeente Zoetermeer) 

 
 
 


