De
NVDO
onderzoekt
jaarlijks
de
actualiteiten
en
trends
in
Asset
Management/Beheer en Onderhoud. Dit
wordt
gepubliceerd
in
het
Onderhoudskompas.
“Aandacht
voor
Operational Excellence” staat op nummer
1 in de Top Tien Trends.
Om deze trend verder uit te diepen heeft
de NVDO in samenwerking met Kragten
een bijeenkomst opgezet over Operational
Excellence;
Innovatief
beheer
bij
Waterschapsbedrijf Limburg in Roermond
Heerlijke vlaaien, dát hebben ze in Limburg!
Alle deelnemers hadden bij ontvangst keuze uit
verschillende varianten. De bijeenkomst werd
geopend door Patrick Körver (Laurastaal
center) en NVDO Kring Limburg bestuurder.
Na een korte introductie gaf hij het woord aan
Roy van Rijt (Kragten), hij gaf een presentatie
over adaptief beheer. Om te streven naar
Operational Excellence moet er sectoraal
worden gedacht en niet in hokjes, kijk naar het
totaalbeeld en waar behoefte naar is bij de
klant. Maar denk ook mee met de klant, zorg
voor bewustzijn in hun manier van beheer en
onderhoud. Gaat dit mee met de actualiteit van
vandaag de dag? Het is belangrijk dat de
functie nog steeds aansluit bij de behoefte.

Tom van Elderen is Business Developer, bij
Fresh Park. Op dit terrein in Venlo vindt u alle
voorzieningen die noodzakelijk zijn voor
bedrijfsvoering.
Beveiliging,
postbezorging,
(koel)technisch
onderhoud,
truckservice,
catering,
schoonmaakdiensten,
afvalverwerking,
een
shuttleservice,
uitzendorganisaties en een accountantskantoor
zorgen ervoor dat alle ondersteunende
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processen in de nabije omgeving te vinden zijn.
Kragten
heeft
bij
Fresh
Park
GISIB
geïnstalleerd. Roger Feller geeft aan dat dit een
krachtig instrument is voor beheer en
onderhoud van de omgeving.
Het parkmanagement, de inspecties en de
projecten zorgen voortdurend voor informatie.
Deze informatievoorziening is van belang om te
kunnen komen tot adaptieve keuzes. Wanneer
dit niet goed op orde is, is het lastig een keuze
te maken. Het maken van deze keuze gaat
verder dan de traditionele weg-, riool- of
groenbeheer.
Veel informatie staat op tekeningen. Deze
informatie is relatief statisch. GISIB maakt het
voortdurend beheren van deze informatie
mogelijk. Zo houden we met behulp van GISIB
grip op de actuele situatie en maakt het de
strategische keuze voor en het sturen naar de
toekomst
inzichtelijk.
Het
maakt
het
eenvoudiger het operationele beheer te
plannen, te begroten en te beheren.

HDM Piplines, voert risicogestuurd onderhoud
uit bij WBL. Rudy Dijkstra (HDM Pipelines) WBL
vroeg hierbij een structurele oplossing voor het
beheer van 540 KM leidingen, op basis van
risico. Met deze aanpak kan WBL op basis van
risico tijdig ondervinden wat de risico’s zijn en
hierop acteren.
De deelnemers beoordeelden de bijeenkomst
met een 7,8
Reacties deelnemers:
“Goede sprekers”
“Leuk onderwerp en interessant om meer te
weten te komen over de water zuivering”

