ASSET

MANAGEMENT

AT ITS
BEST!

In het spiksplinternieuwe, state-of-the-art
Rotterdam Ahoy Convention Centre (RACC)
vindt van 29 t/m 31 maart het grootste
maintenance event plaats dat Europa ooit
gezien heeft. Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud
(NVDO) verwelkomen EuroMaintenance en
Maintenance NEXT in het voorjaar van 2021
samen duizenden onderhoudsprofessionals
van over de hele wereld. Die worden drie dagen
lang getrakteerd op een vakbeurs, inhoudelijke
lezingen, workshops, demonstraties en
bedrijfsbezoeken door de hele Botlek.

EUROMAINTENANCE
& MAINTENANCE NEXT
EuroMaintenance, de grootste Europese conferentie
als het gaat om onderhoud, bestaat al sinds 1972 en
is een initiatief van de EFNMS (European Federation
of National Maintenance Societies). Maintenance
NEXT is het belangrijkste platform voor industrieel
onderhoud in de Benelux.
LOCATIE
Rotterdam Ahoy
BEURS- EN CONGRESDAGEN
Maandag 29 maart
Dinsdag 30 maart
Woensdag 31 maart
SCHRIJF NU IN!
Wij informeren u graag over de
deelnamemogelijkheden.
Neem daarvoor contact op met
het projectteam via 010 – 293 32 61
of stuur een e-mail naar
info@maintenancenext.com
Postbus 5106
3008 AC Rotterdam
info@maintenancenext.com
www.maintenancenext.com
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EUROMAINTENANCE & MAINTENANCE NEXT
SYNERGIE IN ROTTERDAM AHOY
In een unieke setting bundelen Europa’s grootste maintenance-conferentie en het
belangrijkste platform voor industrieel onderhoud van de Benelux hun krachten.
EuroMaintenance + Maintenance NEXT = Asset Management at its best!

TOPSPREKERS

Gert-Jan van den Nieuwenhoff, Manager B2B
Events bij Rotterdam Ahoy, verheugt zich
op het event: “2021 wordt een bijzonder jaar
voor Ahoy. Niet alleen bestaan we dan
50 jaar, het is ook het jaar waarin waarin we
ons gloednieuwe congrescentrum openen.
Dat we aan het begin van dat jaar een dergelijk
groot event mogen huisvesten gecombineerd
met onze eigen vakbeurs Maintenance NEXT,
is fantastisch. Perfecte synergie!” Ook Ellen den
Broeder, Verenigingsmanager van de NVDO,
kijkt uit naar 2021. “Rotterdam is dan vijf dagen
lang het centrum van de onderhoudswereld.
Het vernieuwde Rotterdam Ahoy Convention
Centre biedt een prachtig podium voor
onze internationale topsprekers. Dat zullen
CEO’s, voorzitters van raden van bestuur en
topfunctionarissen namens de overheid zijn.”
ALLE SECTOREN

In de Nederlandse onderhoudsbranche gaat
tussen de 31 en 36 miljard euro om, zo’n 4 à 5%
van het Bruto Binnenlands Product (BBP). De
sector biedt werkgelegenheid aan zo’n 310.000
onderhoudsprofessionals. Dat staat gelijk aan
ongeveer 3,5% van de beroepsbevolking.
Samen vertegenwoordigen Maintenance NEXT
en EuroMaintenance de gehele onderhoudssector.
02 waar eerstgenoemde zich vooral richt
03 op
Daar
het onderhoud in de petrochemie en zware
procesindustrie overziet EuroMaintenance
alle sectoren: Food, Beverage en Farma;
Gebouwde Omgeving; Procesindustrie; Infra
en Manufacturing.

Tijdens het gecombineerde driedaagse event
komen alle actuele thema’s aan de orde,
zoals de tekorten op de technische arbeidsmarkt,
operational excellence, innovatie, compliance
en duurzaamheid. Namens de wetenschap
wordt samenwerking gezocht met technische
universiteiten. Ofwel: asset management
at its best!
INTERACTIEF

Dagelijks kunnen de bezoekers kiezen uit tien
verschillende workshops waarin deelnemers
ook echt aan de slag gaan en iedere dag staat
EuroMaintenance garant voor tien presentaties
van hoog internationaal niveau. Bovendien
worden er elke dag tien excursies georganiseerd
naar bedrijven in en rond Rotterdam. Asset
management - en onderhoud in het bijzonder moet je immers zien. Het is dé kans om te laten
zien dat onze Nederlandse onderhoudsindustrie
als ’s werelds beste presteert.
SCIENTIFIC BOARD

Onder regie van de NVDO is een Scientific
Board geformeerd met Chris Rijsdijk (Universitair
Docent aan de Nederlandse Defensie Academie
en lid van het NVDO-bestuur), Mark Haarman
(Managing Partner/Eigenaar van Mainnovation),
Ellen den Broeder-Ooijevaar (Verenigingsmanager
NVDO en Hoofdredacteur VAM).
Daarnaast heeft een boardmember van de EFNMS
zitting in de Scientific Board en functioneert
Maintenance NEXT als observer. Het voorzitterschap is in handen van Henk Akkermans
(Professor TiU/Directeur WCM).
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