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KNALLEN
IN 2022
Het nieuws zat er al aan te komen, maar kwam medio vorige 
maand officieel naar buiten: Maintenance NEXT wordt verplaatst 
van juni 2021 naar 25 tot en met 27 januari 2022. Pieter Bas 
Dujardin, manager exhibitions bij Rotterdam Ahoy, zegt niet 
teleurgesteld te zijn over de verschuiving. “Eerder blij, omdat we 
een goede nieuwe datum hebben gevonden.”

B
E

U
R

Z
E

N

Pieter Bas Dujardin

EUROPOORT KRINGEN
mei - 202132 



Voordat de coronacrisis ruim een jaar geleden haar 
intrede deed, stond de vakbeurs Maintenance 
NEXT ‘gewoon’ gepland voor maart 2021. “Toen 

het kabinet destijds de eerste coronamaatregelen nam, 
dacht ik niet dat het zolang zou duren. Misschien tot de 
zomer, om dan vanaf september weer de draad op te 
pakken. De meeste mensen hadden dat idee, volgens 
mij. Maar nu zitten we al ruim een jaar in deze situatie”, 
blikt Pieter Bas Dujardin terug. 

Safety&Health@Work 
Want de crisis hield aan, zoals bekend. Een andere 
vakbeurs die Dujardin in zijn portefeuille heeft, 
Safety&Health@Work, kwam hierdoor in het nauw. 
“Deze beurs stond voor 30 september en 1 oktober 
gepland en we wilden die natuurlijk graag door laten 
gaan. Dat leek ook te lukken. Het aantal besmettingen 
was in de zomer afgenomen, maar in de maanden daarna 
ging het met de cijfers de slechte kant op. Vervolgens 
werd er op 28 september een persconferentie gehouden, 
waarin nieuwe maatregelen werden afgekondigd. Voor 
ons zat er niets anders op dan de beurs last minute te 
annuleren. Er lag al vloerbedekking, er stonden al stands 
en de techniek hing er al. Ontzettend jammer.”

Moeizame vaccinatiecampagne
In de maanden die volgden, kregen Dujardin en zijn 
team het idee dat het twijfelachtig was of Maintenance 

NEXT in maart 2021 kon worden gehouden. “Na maart 
2020 was er weinig verkocht. Ik snap dat wel. Bedrijven 
die een optie op de plattegrond hebben, tekenen pas 
als zij zekerheid hebben over het doorgaan van de 
beurs.” Het vizier werd daarna op juni gericht, drie 
maanden na de oorspronkelijk geplande datum. Daarbij 
werd uitgegaan van een vlotte vaccinatiecampagne, 
beaamt Dujardin. “Die verplaatsing bood ons de ruimte 
om alsnog een volwaardig evenement neer te zetten. 
De exposanten waren het ermee eens en gaven aan 
mee te willen. Maar de vaccinatiecampagne pakte 
zoals we weten een stuk langzamer uit dan ons was 
voorgespiegeld. In februari realiseerden wij ons dat juni 
ook een lastig verhaal voor Maintenance NEXT ging 
worden.”

Netwerkplatform
Bij het verzetten, maar ook bij de organisatie van een 
beurs als Maintenance NEXT speelt de Raad van Advies 
een grote rol. Dit is een klankbordgroep waarin zowel 
exposanten, bezoekers als brancheorganisaties zijn 
vertegenwoordigd. “Deze groep bestaat uit zo’n twintig 
personen en voorziet ons van trends en ontwikkelingen. 
Daarop kunnen wij ons beursprogramma afstemmen. 
Voor ons is het een belangrijk adviesorgaan. Toen wij 
ze over het doorgaan van Maintenance NEXT in juni 
polsten, kregen wij te horen dat medewerkers in de 
industrie óf thuis óf op de plant mogen werken. Meer 

VAKBEURS MET HISTORIE IN ONEVEN JAREN
Maintenance NEXT wordt van 25 tot en met 27 januari 2022 voor de negentiende 
keer gehouden. De vakbeurs - die vroeger nog Industrial Maintenance heette - werd 
van 1987 tot en met 1989 jaarlijks gehouden, maar sindsdien staat het evenement 
steevast in de oneven jaren gepland. “Iedereen die werkzaam is in de industrie kent 
Maintenance NEXT en weet dat die altijd in de oneven jaren wordt gehouden. Vanwege 

de coronacrisis wijken wij voor de volgende editie eenmalig uit naar een even jaar, 
maar vanaf 2023 pakken wij de draad weer op in de oneven jaren”, verklaart Pieter Bas 
Dujardin van Rotterdam Ahoy. De twintigste editie van Maintenance NEXT zal in april 
2023 worden gehouden.
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“ In februari realiseerden wij ons 

dat juni een lastig verhaal voor 

Maintenance NEXT ging worden”
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smaken zijn er niet. Het bezoeken van een event mag 
gewoon niet”, legt hij uit. Dat signaal uit de markt 
betekende dat het doorgaan van de beurs op losse 
schroeven stond. Dujardin en zijn team overwogen 
meerdere scenario’s. Een digitale beurs bijvoorbeeld, 
wat in andere sectoren kan werken als kennisoverdracht 
centraal staat. “Maar Maintenance NEXT draait om 
elkaar ontmoeten, om weer eens bij te praten, het is 
een netwerkplatform. Wij hadden dat idee ook al, maar 
de markt bevestigde dit.” 

Opgelucht
Ook simpelweg cancelen was geen optie. “Iedereen 
staat te trappelen om elkaar weer te zien. Dat merk 
je privé ook. Nu pas zie je de waarde van menselijk 
contact. Voor corona was dat normaal, maar nu ervaar 
je het als je beperkt wordt”, zegt Dujardin. Zo ging 
vorige maand de kogel definitief door de kerk en maakte 
Rotterdam Ahoy bekend Maintenance NEXT naar een 
nieuwe datum in januari 2022 te verplaatsen. Hij ervoer 
het besluit niet als teleurstellend. “Teleurstelling moet 
je achter je laten. Die voel je als je de geplande datum 
dreigt niet te halen. Dan moet je jezelf herpakken, 
oprapen en met volle kracht weer vooruit. Ik ben 
eerder blij, omdat we een goede nieuwe datum hebben 
gevonden. We weten dat wij als Rotterdam Ahoy als 
eerste op slot gaan en als laatste weer open gaan. Met 
vrijwel alle evenementen hebben we moeten schuiven, 
richting de tweede helft van dit jaar of naar volgend 
jaar. Ik ben opgelucht dat we Maintenance NEXT op 
25 tot en met 27 januari kunnen gaan houden. Het 
is een realistische stip op de horizon. Het wordt de 
eerste grote industriële vakbeurs die dan weer wordt 
gehouden. Niets is zeker, maar hoogstwaarschijnlijk 
kunnen we dan weer een goede beurs neerzetten.” 

Eind van de tunnel
Dat neemt niet weg dat Dujardin het afgelopen jaar als 
zwaar heeft ervaren. “Het was een moeilijke periode. In 
oktober hebben wij een reorganisatie gehad, waarbij we 
van veertig procent van het personeel afscheid hebben 

moeten nemen. Van elke tien medewerkers zijn er nog 
maar zes over. Ook uit mijn team hebben we mensen 
moeten laten vertrekken. Daarnaast is het zo dat je 
energie steekt in de projecten die je in portefeuille hebt. 
Normaal gesproken leidt dat tot voortgang van zo’n 
project. Nu ben je meer bezig om de boel bij elkaar 
te houden, te klankborden en iedereen betrokken, 
geïnformeerd en enthousiast te houden.” Inmiddels 
lijkt er licht aan het eind van de tunnel te zijn, ziet ook 
Dujardin. Tijdens dit interview [eind vorige maand, red.] 
zijn de voorbereidingen voor het Eurovisie Songfestival 
in volle gang. Die bedrijvigheid is fijn, merkt hij. “De 
veiligheid van zo’n groot evenement bevindt zich op 
airportniveau. Daar leer je van. Na de zomer houden wij 
een nieuw congres over de energietransitie: Recharge 
Earth, waarna in september de eerste beurzen volgen, 
met de maritieme vakbeurs Europort in november.”

Hal 1
Tot januari 2022 is er nog het nodige te doen voor 
Dujardin en zijn collega’s. Zo wordt Maintenance 
NEXT komend jaar in hal 1 gehouden, waar die voor 
dit jaar in hal 2 tot en met 5 stond gepland. “Hal 
1 is onze grootste hal. Vanwege deze verhuizing 
hebben wij een nieuwe plattegrond gemaakt, waarbij 
we de oude grotendeels intact hebben gehouden. 
De komende maanden gaan we de exposanten hun 
nieuwe plek voorleggen. Ook gaan we bedrijven die 
een optie hadden benaderen, informeren en vragen 
of ze hun commitment willen geven. Het vullen van 
de beursvloer heeft nu de hoogste prioriteit. Vanaf 
oktober gaat de registratie open en starten we 
met de bezoekerscampagne.” Dujardin zegt hoge 
verwachtingen te hebben van de langverwachte, 
komende editie van Maintenance NEXT. “Net zoals 
mensen vorige maand stonden te popelen om een 
biertje op het terras te kunnen drinken, hebben ze 
ook heel veel zin in Maintenance NEXT. We gaan 
een knallende editie in 2022 neerzetten. Ik verwacht 
zowel meer bezoekers als exposanten dan de laatste 
keer. Ik merk het ook aan mijzelf. Je waardeert zo’n 
evenement meer dan je vroeger deed en neemt er 
waarschijnlijk ook meer de tijd voor. Iedereen heeft 
zoveel zin om elkaar weer te zien en te spreken. Het is 
fijn dat die digitale hulpmiddelen er zijn om contact te 
houden, maar we zijn nu eenmaal actief in een zakelijke 
omgeving. Er gaat niets boven het live ontmoeten van 
bijvoorbeeld een klant, maar via een scherm vind je 
die nieuwe klant niet. Dit soort platforms zijn gewoon 
nodig.”

EUROMAINTENANCE VERDAAGD
Maintenance NEXT zou dit jaar tegelijkertijd worden gehouden met 
het internationale congres EuroMaintenance. Vanwege de beperkte 
reisbereidheid van de doelgroep wordt dit evenement voorlopig 
verdaagd. “Op de korte termijn is het voor voor Europese asset 
managers, engineers, maintenanceprofessionals en daarbuiten 
niet realistisch om naar Rotterdam te reizen, omdat dit nog wordt 
afgeraden door de autoriteiten. Het is jammer, want de markt is 
enthousiast over de combinatie van de vakbeurs Maintenance 
NEXT en het congres”, licht verenigingsmanager Ellen den Broeder 
van NVDO toe. Organisator European Federation of National 
Maintenance Societies (EFNMS) en Rotterdam Ahoy bekijken of 
het mogelijk is om de krachten voor de editie van april 2023 te 
bundelen.

“Ik verwacht zowel meer 

bezoekers als exposanten 

dan de laatste keer”
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