
  
 

       

 

  Assetmanagement verbindt Nederland – 

samen leren met LEF” 

UITNODIGING 22 juni 2017 in Utrecht 

 

 

Doe mee aan de reis naar de next generation assetmanagement in het LEF Future Center 

Griffioenlaan 2, Utrecht, op 22 juni 2017 van 9.30-17.00 uur. 

 

 

Onze reis start met een netwerkbijeenkomst en is bedoeld voor de professionals van weg en water die 

zich dagelijks bezighouden met tactisch en strategisch assetmanagement. 

Assetmanagement speelt een cruciale rol in de inrichting van ons land. Alleen, wat vandaag niet kon, 

is morgen achterhaald en wie weet wat overmorgen ons brengt? De wereld om ons heen is 

voortdurend in beweging. Een integrale benadering is gewenst, maar wat doe je hiermee in je eigen 

werk als infrabeheerder? 

  

Op 22 juni ontmoeten we elkaar, maken we verbindingen en werken we samen. We spreken hart, 

hoofd en handen aan op weg naar een constante verbetering van assetmanagement. Met een 

uitdagend programma van workshops, ateliers en lezingen krijgt je een verfrissende blik op ons mooie 

vakgebied Assetmanagement. 

  

Na deze dag heb je meer kennis, veel meer kennissen en nog meer inspiratie voor een 

toekomstbestendig Nederland en hebben we een begin gemaakt met de community of practice. Ga 

met ons mee op reis! 

  

Jenne van der Velde, RWS en Monique Bekkenutte, KNW 

  

 

Meer informatie en aanmelden: Zie www.h2owaternetwerk.nl  

 

 

 

 
 

 

 

Deelname is kosteloos, maar voor no shows en last minute afzeggingen vragen we een bijdrage in de 

kosten van €50,- 

  



  
 

Assetmanagement verbindt Nederland – samen leren met LEF 

Programma 
09.30 – 10.00 Inloop met koffie en informatiemarkt 

10.00 – 10.10 Welkom door dagvoorzitter Joris Esscher (Jenne vd Velde en Monique Bekkenutte) 

10.10 – 10.40 Kennismaking, vorming & ontmoeting Peer Learning Groups (PLG) 

10.45 – 11.05 Toekomstvisies; parallel korte lezingen 

  Beheer in de toekomst, Jenne van der Velde 

  Nieuwe mobiliteit, Kai Veldkamp  

  Energietransitie 

11.10 – 11.30 Wat is nu nodig in Assetmanagement? PLG Teamoverleg  

11.30 – 11.45 Koffiepauze [en kaarten workshoprondes] 

11.45 – 12.45 1e workshopronde  (14-15x) 

12. 45 – 13.45  Lunch en informatiemarkt 

13.45 – 14.45 2e workshopronde (14-15x) 

14.45 – 15.15 Pauze en PLG-Teamoverleg 

Uitwerken belangrijkste kennis- of samenwerkingsuitdaging (30x) 

15.15 – 16.00 Top 10 uitdagingen, afsluiting en vervolg 

16.00 – 17.00 Borrel en uitdagingenmarkt 
 

Werksessies 

1. Robotisering: de inzet van drones bij beheer en onderhoud, Arie van Kersen 
2. Assetmanagement voorde hele buitenruimte, kun je appels met peren vergelijken? Johan 

Verlinde en Tony Pipping 

3. Duurzaam GWW en Green Deals 2.0, Alex Roovers 

4. IAMPRO, Peter vd Ven en Marco Berkhout 

5. Rainproof Assetmanagement, Daniel Goedbloed 

6. Blockchain als oplossing voor het delen van gegevens, Louis de Bruijn 

7. ROBAMCI, Frank den Heijer 

8. Cybersecurity en -robuustheid  van vitale infrastructuur, Hellen Havinga 

9. Faalkans voor ondergrondse leidingnetwerken, Arnoud Drevijn 

10. Next Generation Infrastructures, Aernoud van der Bent 

11. Om te verbinden is lange termijn inzicht in de toekomstige vervangingen noodzakelijk, 

Marcel van Zutphen  en Marco Aberkrom 

12. De veranderende verbindingen. Welke mogelijkheden en kansen ontstaan er t.g.v. nieuwe 

energievoorziening, Ed Smulders 

13. Handreiking Gezamenlijk Investeringsprogramma, Gert Dekker 

14. Besluiten nemen ondersteund door een bedrijfswaardenmodel. DON bureau: Roland Boer 

15. Hoe maak je organisatiecultuur bespreekbaar bij samenwerking? Robert van Grunsven 

16. Innovatie en assetmanagement: hoe gaat dat samen? Aris Wittenborg en Katheleen Poels 

17. Asset Performance Management gebaseerd op realtime data, Freek Veltman 

 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Koninklijk Nederlands Waternetwerk, Rijkswaterstaat, 

Water ontmoet Water en Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders. 

 

 


