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Organisatieculturen zijn bepalend voor een bedrijf! De relatie tussen de
werkvloer en het management is een belangrijke factor voor wat betreft de
organisatiecultuur. Dit Maintenance College zoomt verder in op het verkleinen
van een mogelijke kloof op functieniveau, gedrag of anderszins.
Dieter de Vroomen, Programma Manager Asset Management, Balance
“Aandacht voor de organisatiecultuur “
De cultuur in een organisatie is bepalend voor de manier van samenwerken en
voor het behalen van de doelstellingen. Bij technische organisaties komen
twee culturen samen; de meer technisch-inhoudelijke en de meer politiek
bestuurlijke. Dat werkt over het algemeen goed, maar kent ook een aantal
uitdagingen.
Robert van Grunsven, Consultant CMS Asset Management
“Organisatiecultuur in relatie tot Asset Management”
Cultuur is het patroon van gemeenschappelijke overtuigingen dat een groep
zichzelf heeft aangeleerd door hun werk te doen. Binnen organisaties, op
strategisch, tactisch en operationeel niveau, maar ook over de levenscyclus
van de assets, komen verschillende groepen met zogenaamde subculturen
voor, elk met hun eigen paradigma van de juiste manier van denken en doen.
Waarde realiseren met de assets, vanuit één of meerdere organisaties heeft
het hoogste rendement als groepen hun eigen en elkaars culturen kennen,
herkennen en erkennen. Het ontwikkelen van cultuur is een volgende stap.
Zita van Aggelen, Strateeg Asset Management, Alliander
“Verbinding Asset Management-doelstellingen met de omgeving”
Om de doelstellingen rondom uitbreidingen van en aanpassingen aan de netten
te halen, is een goede relatie met omgeving (ofwel je stakeholders) van groot
belang. Zonder draagvlak kun je je werk niet doen. Voor een Asset
Managementorganisatie is dit een hele uitdaging, omdat zij geleerd heeft te
denken in techniek, risicomanagement, beleid, etc. Wat heb je daarvoor nodig?
Mark Brattinga, Teamleider projecten, Hoogheemraadschap Rijnland
“Een professionele Asset Managementorganisatie, hoe doe je dat”
Asset Management wordt overal aangepakt of verder uitgebouwd, zo ook bij de
Waterschappen. Twee voorbeelden van Waterschappen waarbij dit op geheel
verschillende wijzen is aangepakt. Deze waterschappen verschillen ook sterk in
de manier waarop ze werken en ook in haar ontwikkeling zijn heel
verschillende aanpakken gekozen. Wat betekent dit nu voor de medewerker
die dat ondergaat?

Dit MaintenanceCollege levert u niet alleen uitbreiding van uw netwerk, maar u leert van
de sprekers en van elkaar! De best practices van vandaag helpen u verder in Asset
Management
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Tijd:
12.30 uur ontvangst
Aanvang:
13.00 uur door de Dagvoorzitter
Einde:
16.30 uur met netwerkborrel
Maximaal aantal deelnemers: 75
(toekenning van een deelname plek
geschiedt op volgorde van
inschrijving)
Kosten: € 185,- excl. btw
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