
 
 

Persmomenten tijdens Maintenance NEXT 2017 
 
Kennisprogramma  
Maintenance NEXT 2015 kent een uitgebreid kennisprogramma dat tot stand is gekomen in 
samenwerking met Industrielinqs. Klik hier voor het volledige programmaoverzicht.  
 
Officiële opening  
Dinsdag 11 april inloop vanaf 10.45 uur in het NEXT Theater in hal 5. De officiële opening wordt 
ingeluid door Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland bij Royal Dutch Shell om 11:00 
uur.  
 
Keynotes & masterclasses  
Gedurende de drie ochtenden zullen er diverse keynotes en masterclasses gegeven worden in het 
NEXT Theater (Hal 5). Bekijk hier het programma.  
 
Casepresentaties  
Het middagprogramma van de drie beursdagen is gevuld met diverse casepresentaties van 
exposanten. Bekijk hier het programma.  
 
Educatief programma  
Op dinsdag 11 april is er een speciaal educatief programma voor studenten.  
 
NEXT Theater  5.407 
12:35 - 12: 55  Internet of Things, algoritmes en onderhoud door: Simon Jagers  
13:00 - 13: 20  Sensorplatform helpt calamiteiten voorkomen door: Ernst Meijer  
13:30 - 13: 50  Testen van nieuwe onderhoudstechnologie in fieldlabs door: Paul van Kempen  
14:30 - 14: 50  VR Trainingssessie door: Spie Nederland B.V.  
 
Arena   4.500  
11:30 - 11: 50  Port of Opportunities door: Robin Groen  
12:00 - 12: 40  Vopak Virtual Reality Training door: Sjors van Dijk/ Jos Hoefnagel  
12:45 - 13: 05  VR & AR vs Training & Education door: iTanks  
13:15 - 13: 45  Presentatie Team Apollo door: Emiel Bos  
 
Mega Tech Plaza’s  
Maintenance NEXT brengt partijen bijeen die de volgende stap in maintenance mogelijk gaan maken. 
De twee Mega Tech Plaza’s op de beursvloer bieden ruimte voor deze innovatieve technieken.  
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Mega Tech Plaza 1: TNO – Big Data  
Zo wordt het Mega Tech Plaza 1 (stand 4.112) ingevuld door TNO. Dit bedrijf verbindt mensen en 
kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de 
samenleving duurzaam versterken. Op Maintenance NEXT presenteert TNO op het Mega Tech Plaza 
informatie, voorbeelden en inspiratie voor Big Data toepassingen.  
 
Mega Tech Plaza 2: FieldLabs - Predictive Maintenance  
Digitalisering is ook een thema op het Mega Tech Plaza 2 (stand 3.309) waar World Class 
Maintenance verschillende FieldLabs en LiveLabs presenteert. Deze projecten die bij de landelijke 
Smart Industry agenda passen, hebben elk als ambitie om 100% voorspelbaar onderhoud mogelijk te 
maken. Want als je de juiste dingen op het juiste moment onderhoudt, kan de installatie op de 
overige momenten verder draaien. De getoonde projecten zijn divers. Gouda Vuurvast Services laat 
de ambitie en resultaten zien van het project ‘de lerende steen’, Fujifilm uit Tilburg vertelt over de 
metingen en het datamodel waarmee de conditie en slijtage van transportrollen in de fabriek tot op 
0,1 mm aangetoond kan worden. Simiotic Labs laat zien hoe de strijd tegen ongeplande downtime 
aan te gaan.  
 
VR en AR op iTanks Paviljoen en NEXT Arena  
Een derde verschijningsvorm van de digitaliseringsgolf is de versnelling die virtual- en augmented 
reality maken. Innovatieplatform iTanks speelt hier op in door met 15 partijen een virtuele beurs te 
organiseren in een VR omgeving. ‘Bezoekers’ van deze virtuele beursvloer gaan met behulp van een 
professionele VR bril naar een weergave van de Rotterdamse Onderzeebootloods. Hier zijn 
verschillende presentaties te zien, die uiteenlopen van eenvoudige videopresentaties tot complete 
3D omgevingen. In de naastgelegen Arena worden pitches verzorgd door startups en innovatieve 
partijen en is er een podium voor de Hololens. Deze integreert de digitale wereld in de dagelijkse 
werkelijkheid. Augmented Reality dus.  
 
Exposantenborrel  
Woensdag 12 april van 18.00 – 19.00 in het Vrienden van Amstel Live Café. Een goed moment om 
veel exposanten bij elkaar te kunnen spreken 


