
 

Rotterdam, 6 april 2017 
 
GENOMINEERDEN SAFE MAINTENANCE AWARD BENELUX 2017 
BEKEND 
 
De Safe Maintenance Award Benelux (SMAB) stimuleert veilig werken 
bij Onderhoudsafdelingen en Technische Dienstverleners. De Safe 
Maintenance Award Benelux wordt al sinds 2011 uitgereikt aan de 
onderhoudsafdeling en technisch dienstverlener die bewijst 
onderhoud op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren. Dit 
jaar brengt Maintenance NEXT de verkiezing naar Rotterdam Ahoy op 
12 april 2017. 
 
Veilig onderhoud verdient aandacht en daarom organiseren de 
stichting Safety at Work en het iMaintain platform een feestelijke 
dinershow voor de finale van de Safe Maintenance Award Benelux 
tijdens Maintenance NEXT. Op 12 april stellen de genomineerden 
voor de Safe Maintenance Award Benelux zich na het voorgerecht 
aan het publiek voor met een korte pitch getiteld: ‘Waarin 
onderscheidt zich mijn veiligheidsbeleid.’ Hierna volgen het 
hoofdgerecht en een keynote van Victor Roggeveen over de invloed 
van leiders op veiligheidsrisico’s. Na het dessert en het laatste 
juryoverleg is om 21:15 de spanning te snijden. Op dat moment 
wordt bekend gemaakt wie in 2017 de winnaar is van de Safe 
Maintenance Award Benelux.  
 
Dit jaar dingen vijf partijen naar deze eervolle titel: 

1. Atlas Copco Rental  
verhuurt specialistisch materiaal aan de zware industrie 

2. Bam Bouw en Techniek – Industrie   
onderhoud en projecten in de segmenten industrie en 
hightech/pharma 

3. Bilfinger Industrial Services  
multidisciplinaire contractor voor projecten en 
onderhoudswerkzaamheden 

4. Shell Moerdijk  
Shell- en contractorcollega’s verzorgen gezamenlijk 
onderhoud bij Shell Moerdijk   

5. Storm Industriediensten 
verzorgt industriële reiniging, klein technisch onderhoud en 
operationele assistentie 

 
Lees hier het complete verhaal van de genomineerden. 
 

http://www.maintenancenext.nl/over-maintenance-next/nieuws/algemeen/genomineerden-safe-maintenance-award-benelux-2017


 

 
  
De jury heeft de deelnemers geselecteerd  uit een lange lijst 
inschrijvingen op basis van een inschrijfdossier en een reeks 
beoordelingscriteria. De jury heeft bij elke deelnemer een audit 
gedaan. Maintenance NEXT is gastheer voor deze Nederlandse editie 
van de Safe Maintenance Award Benelux. Bezoekers kunnen zich 
inschrijven voor het avondprogramma via deze link. 
  
Onderhoud je kennis: Maintenance NEXT 2017  
Maintenance NEXT 2017 is dé belangrijkste technologie- en 
onderhoudsexpo van de Benelux. Hier komt de hele sector drie dagen 
bijeen met als doel het Nederlandse installatiepark zo optimaal 
mogelijk te laten functioneren. Maintenance NEXT is niet alleen de 
broedplaats voor innovaties van slimme onderhoudsoplossingen, 
maar ook het platform voor het delen van kennis en ervaring op het 
gebied van asset management. 
 
Praktisch  
Maintenance NEXT, 11 t/m 13 april 2017. Zie voor meer informatie: 
www.maintenancenext.nl.  
 
Noot voor de redactie – niet voor publicatie   
Voor meer informatie over Maintenance NEXT, zie: 
www.maintenancenext.nl of neem contact op met mw. A. Muurlink, 
tel. 06 24 68 55 55, e-mail: a.muurlink@ahoy.nl  
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