Training
Duurzaamheid integreren in
Assetmanagement
.

Duurzaamheid en assetmanagement hebben gezamenlijke uitdagingen, zoals
klimaatverandering, grondstoffen schaarste en afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.
Willen we zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen ook een leefbare aarde houden, dan
moeten we flink aan de bak. Want die aarde hebben we namelijk ook nodig om onze assets
goed te laten functioneren.
Gezien de doelstellingen van Europa en het Rijk op het gebied van CO2-uitstoot en
circulariteit is het bovendien toch onvermijdelijk dat hier ook met assetmanagement op
gestuurd gaat worden, Duurzaamheid integreren in assetmanagement is dus nodig om op z’n
minst compliant te blijven.
Assetmanagement is per definitie gericht op het inspelen op veranderde wensen en eisen, en
het wordt steeds belangrijker en urgenter om met assetmanagement te sturen op
duurzaamheidsaspecten voorbij de welbekende ‘Health and Environment’ uit de RAMSHEcriteria.
Dan hebben we het over Duurzaam Assetmanagement.
.

Dit levert deze training je op
Je hebt een integrale kijk op duurzaamheid waarmee het voor jou een begrijpelijk en
toepasbaar onderwerp is geworden. Je kent het Raamwerk voor Strategische Duurzame
Ontwikkeling (RSDO) als hulpmiddel om aan duurzaamheid te werken. Je hebt
kennisgemaakt met de concepten van circulaire economie, Sustainable Development Goals
en de Donuteconomie. Daarbij heb je kennis opgedaan om circulariteit te monitoren.
Je weet hoe je de duurzaamheidsgevolgen van je werk in beeld kunt brengen, hoe je deze
kunt prioriteren en hoe je manieren kunt bedenken om de negatieve impacts van je werk te
verkleinen en de positieve te vergoten.
Je kent de waarde van systeemdenken en weet hoe je dit toepast in je werk om te komen tot
duurzame oplossingen die waarde toevoegen in je organisatie en voor belanghebbenden.
Je hebt het bovengenoemde tijdens de training in de praktijk gebracht en je hebt nu een
uitgewerkt stappenplan voor in je eigen werk. Jouw idee voor een duurzame verbetering is
klaar om gepresenteerd te worden aan je team/collega’s of management!
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Local Matters

Assetmanagement
profesional

Ingenieursbureau
Westenberg B.V.

Hilda Feenstra
Hilda Feenstra is adviseur, trainer en spreker op het gebied van duurzame ontwikkeling. Ze begeleidt organisaties die
hoge ambities hebben op het gebied van duurzaamheid bij het ontwikkelen van hun visie, strategie en
uitvoeringsplan en bij het creëren van kennis, bewustwording en draagvlak onder de medewerkers.
Daarnaast is zij auteur van het boek ‘Duurzaam zijn moet je durven’ en geeft daarover lezingen, workshops en
trainingen aan zeer uiteenlopende doelgroepen.
Hilda verzorgt het onderdeel over duurzaamheid van de Leergang Assetmanagement van de NVDO (Nederlandse
Vereniging voor Doelmatig Onderhoud).

Gabby van Meer
Presentaties zijn communicatiemiddelen in de vorm van demonstraties, lezingen, verslagen en meer.

Gabby van Meer werkt als strategisch adviseur op het gebied van assetmanagement, BIM en duurzaamheid. Vanuit
die rol adviseert hij zowel publieke als private organisaties op verschillende thema’s.Hij studeerde
levenscyclusbewust ontwerpen en Bedrijfskunde aan de technische universiteit in Eindhoven. De eerste 10 jaar van
zijn carrière stonden in het teken van operations management bij verschillende Amerikaanse productiebedrijven.
Van 2004 – 2014 heeft Gabby diverse leidinggevende rollen vervuld bij ProRail. Van eindverantwoordelijke voor de
operatie in Noord- en Oost Nederland via manager planvorming, waar hij verantwoordelijk was voor de implementatie
van assetmanagement, tot systeemspecialist. De laatste jaren is Gabby werkzaam als consultant assetmanagement
en vanuit die rol ondersteunde hij o.a. de Suikerunie, Albert Heijn en diverse provincies.

Presentaties zijn communicatiemiddelen in de vorm van demonstraties, lezingen,

Emile Hoogterp
Emile is in 2005 bij Ingenieursbureau Westenberg B.V. gestart als inspecteur/adviseur. Steeds meer is hij
in de rol van procesmanager gerold in plaats van technisch inhoudelijk, in 2016 werd hij technisch
directeur. Emile kan omschreven worden als een ondernemend type, een praktische denker, strategisch
goed onderbouwd en vooral als civiel technicus en assetmanager. Hij is een specialist in assetmanagement,
oftewel beheer en onderhoud van civieltechnische kunstwerken in de breedste zin van het woord.
Daarbij hoort ook duurzaamheid, circulair- en modulair bouwen. Het IFD (industrieel, flexibel en
demontabel)-bouwen is hier een voorbeeld van.
Hij is onder andere actief bij: CB’23, BouwCirculair, Bruggenstichting, Duurzaam GWW, proeftuinen,
NEN2767-4, CUR117-aanbevelingen, ontwikkelen materialenpaspoort voor Rijkswaterstaat, CUR213 ‘duurzaam
detailleren in hout’, CROW en er zijn nog talrijke voorbeelden te geven. Kortom Emile is een bezige bij die zich
voor de volle honderd procent inzet om de figuurlijke brug te slaan naar duurzamere wereld.

Presentaties zijn communicatiemiddelen in de vorm van demonstraties, lezingen, verslagen en meer.

Algemene informatie
Investering
595,- p.p. (excl. BTW).
Inclusief koffie, thee en lunch

Locatie:
Westeinde 25 in Harderwijk
Wegens COVID-19 wordt de training ook online
aangeboden.
Meteen het hele team trainen?
Uiteraard kun je dit programma ook incompany
volgen. Ben je benieuwd wat wij voor jouw team
kunnen betekenen? Neem contact op voor een
aanbod op maat.

1 daagse training
Programma:
8:45 Aanvang
9:00 introductie
9:45 Wat is Assetmanagement
10:30 Wat is duurzaamheid?
11.30 Impact analyse
12.30 Pauze
13.15 Alternatieve/creatieve ideeën
14.15 Monitoren van duurzaamheid
Levenscyclusanalyse (LCA)
Milieukostenindicator (MKI)
Economisch meest voordelige investering
(EMVI)
14.45 Pauze
15:00 Technische mogelijkheden duurzaam ontwerp
16:15 Evaluatie met eventuele vervolgstappen
16:30 Afsluiting

3 daagse training
Dag 1
8:45 Aanvang
9:00 Introductie
9:45 Wat is Assetmanagement
10.30 Pauze
10.45 Wat is duurzaamheid
Wat is duurzaamheid
1 taal en toets
Diverse modellen
12:00 Lunch
13:00 Impact analyse
14:00 Visie vorming
16:15 Samenvatting en
evaluatie dag 1
16:45 Afsluiting dag 1

Dag 2
8:45 Aanvang
9:00 Terugblikken dag 1
Duurzaamheid, impact analyse
en visie
9:30 Alternatieven/creatieve ideeën
Strategische vragen
10.30 Pauze
10.45 Technische mogelijkheden
12:00 Lunch
13:00 Monitoren van duurzaamheid
Levencyclusanalyse (LCA), TCO
Milieukostenindicator (MKI), EMVI
14:00 Uitwerken alternatieven
Uitwerking, toets op duurzaamheid,
toets op RAMS en op business case
16:15 Samenvatting en evaluatie dag 2
16:45 Afsluiting dag 2

€1695,- p.p. excl. BTW
inclusief koffie, thee en lunch
Dag 3
8:45 Aanvang
9:00 Terugblikken dag 1 en 2
Duurzaamheidsvisie en
voorkeurs alternatieven
10:00 Krachtenveld analyse (incl.
pauze)
11.15 Business Case (intern)
12:00 Lunch
13:00 Duurzaamheid borgen
Materialenpaspoort
Processen
Overlegstructuur/rapportages
14:30 Pauze
14.45 Persoonlijk leiderschap
15.45 Evaluatie en vervolgafspraken
16:15 Afsluiting dag 3

Wij leven niet in een
tijdperk van verandering,
maar in een verandering
van tijdperk.

JAN ROTMANS

