
  

Beste relatie ,  
 
De invoering van Asset Management lijkt wel een hype. Iedereen praat erover, vaak vanuit verschillende 
invalshoeken en wisselende ervaringen. Sommigen organisaties zijn bezig met het invoeren van de principes 
overeenkomstig de anatomie van IAM. Andere ontlenen hun succes vanuit certificering voor ISO 55000. Wij 
merken: Waar voor de één Assetmanagement een virus lijkt, is het voor de ander een hoopvol vaccin tot 
verandering.  
 
Wij willen onze relaties uitnodigen voor een debat over Asset Management. Wij zijn benieuwd naar jullie 
ervaringen en willen een dialoog starten rond vragen als: 
 
 Hoe scoort AM in jouw organisatie en wat zou het volgens jou moeten zijn? 
 Hoe hebben jullie alle belangen en rollen binnen AM (formeel of informeel) georganiseerd?  

 
Vragen die leiden tot het uitwisselen van ervaringen tussen vakgenoten. Wij leiden de sessies in met pittige 
stellingen die uitnodigen tot (opnieuw) nadenken. We hopen dat er zo initiatieven kunnen ontstaan om te 
zoeken naar antwoorden voor jullie belangrijkste aandachtpunten. 
 
Wij nodigen jou uit om op woensdag 23 september van 14:30 uur tot ca. 20:00 uur. De bijeenkomst vindt 
plaats op Bouw- en Infrapark te Harderwijk (www.bouwinfrapark.nl) en zal uiteraard worden georganiseerd 
conform de actuele corona richtlijnen van de overheid en is dus veilig voor de deelnemers en andere 
bezoekers.  
 
VERZOEK: vooraf SVP een korte vragenlijst in vullen. Ook wanneer je niet kunt komen zijn jullie antwoorden 
van belang voor de beeldvorming hoe het staat met het niveau van professioneel AM binnen Nederland, 
klik hier voor de link naar de korte vragenlijst. 
Deze vragenlijst is opgebouwd nav het IAM Assetmanagement model, deze staat op bijlage bij deze 
uitnodiging. 
 

info@enexia.nl 
www.enexia.nl 

Programma 
 
14.30  Vrije inloop 
15.00  Introductie 
15.30 Diverse debat-sessies 
18.30 Buffet 
20.00 Afsluiting  

Interesse? 
 
Email naar: 
 
info@nexstepp.com - Bert Visser en Maarten Swinkels 
of  
info@enexia.nl - Mathieu Lindner en Edo Welling 
 
Geen kosten, wel eigen tijd voor deelname en half uurtje vragenlijst 
Locatie: www.bouwinfrapark.nl 

UITNODIGING - 23 SEPTEMBER 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=88rhVEZ1f0aqGm7tfkHCT4lGvMKlruBKsnVEhp8MQLdUOURVVEYyVU5JTUcxMEc1R05ONUQ2STg3Wi4u


Bijlage:  
 
Institute of Asset Management (IAM) - Model 
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