
Risicogestuurd beheer en onderhoud 
voor beheerders en bestuurders

9 maart - 14 maart - 21 maart - 28 maart ; ook bij u in de buurt

SYMPOSIUM



Hoe denken bewoners en gebruikers over kwaliteit en leefbaarheid van hun omgeving? En wat kunt u 
als beheerder of bestuurder daaraan bijdragen? Is planmatige reparatie van bijvoorbeeld het wegdek, 
voetpad en plantvak echt een prioriteit, als de gebruikerstevredenheid hoog is? 

Risicogestuurd beheer en onderhoud is een nieuwe vorm van onderhoudsmanagement. Alle risico’s en 
maatregelen worden uitgedrukt in euro’s. Zo worden niet alleen beheerkosten vertaald in een concreet 
bedrag, maar ook het risico op imagoschade en het risico op de kwaliteit van de leefomgeving worden 
vertaald in euro’s. Wat zijn de argumenten voor en tegen?  

Laat u inspireren door sprekers van de provincie, gemeente en het CROW en leer van hun recente 
ervaringen, welke problemen maar ook welke voordelen het uiteindelijk oplevert. Hassan Jamaladdin, Asset 
Manager provincie Utrecht of Gabby van Meer, provincie Drenthe/Compris of Kees Vos, Kwaliteitsbeheer 
gemeente Nijmegen en Eddy Westdijk of Ceciel van Iperen vanuit het CROW delen hun waardevolle 
ervaringen en kennis met u. 

AGENDA

Datum Locatie Sprekers
Donderdag 9 maart 2017 Provinciehuis Drenthe

Westerbrink 1, 9405 BJ Assen 
Kees Vos

Eddy Westdijk

Dinsdag 14 maart 2017 Theater de Lindenberg, 
Ridderstraat 23, 6511 TM Nijmegen

Kees Vos

Ceciel van Iperen

Dinsdag 21 maart 2017 Van der Valk Houten, 
Hoofdveste 25, 3992 DH Houten

Hassan Jamaladdin

Eddy Westdijk

Dinsdag 28 maart 2017 Van der Valk Gilze,
Klein Zwitserland 8, 5126 TA Gilze

Gabby van Meer

Ceciel van Iperen

Risicogestuurd beheer en onderhoud 
voor beheerders en bestuurders



PROGRAMMA
09.00 Ontvangst met koffie 

09.30 Opening en welkom door de dagvoorzitter
• 09 maart provincie Drenthe/Compris: Gabby van Meer
• 14 maart gemeente Nijmegen: Peter Vos
• 21 maart provincie Utrecht: Marielle Zeilstra
• 28 maart provincie Zeeland: Sylvia Lopez

09.45 Lezing 1: provincie Utrecht, provincie Drenthe of 
gemeente Nijmegen delen ervaringen vanuit de praktijk.

10.30 Pauze en rondgang bij kennispartners

11.15 Lezing 2: ervaringen vanuit het CROW (Kenniscentrum 
voor infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer)

12.00 Dankwoord door de dagvoorzitter

12.15 Afsluiting met een broodje uit het vuistje

U ONTMOET:
Directie, projectleiders, managers en 
medewerkers infrastructuur, beheer en 
onderhoud, bouwzaken, facilitair, civiele 
techniek, verkeer en vervoer van:

• Rijk, provincies en gemeenten
• Rijkswaterstaat en 

spooronderhouders
• Aannemers, bouw- en infrabedrijven
• Assetmanagement specialisten
• Projectontwikkelaars
• (Lucht)haven water- en 

stroombedrijven
• Onderwijs, woningbouw en zorgsector
• B2B organisaties en gelieerd

Kennis komt tot leven
Er is tussendoor voldoende gelegenheid om uw eigen ervaringen met vakgenoten en andere 
kennispartijen uit te wisselen en nieuwe contacten op te doen. Kortom; een ochtend waar u echt 
iets aan heeft!

Meld u aan voor 4 maart 2017
Entree Symposium: vrije toegang
Aanmelden kan via uw contactpersoon of via 
www.beheeropenbareruimte.academy

http://www.beheeropenbareruimte.academy

