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In maart 2016 heeft Promaint de Masterclass Risico gebaseerd onderhoud 

georganiseerd. Tijdens deze Masterclass is op een interactieve wijze 

specifiek ingezoomd op het beheersen van risico’s van het ongewenst 

falen van gebouwen, installaties en apparatuur binnen de ziekenhuizen en 

zorginstellingen.  

 

Wat?  Masterclass Risico gebaseerd onderhoud 

Voor wie? Managers en medewerkers van (medisch) technische afdelingen 

binnen een ziekenhuis of zorginstelling 

Wanneer? Woensdag 9 maart 2016, aanvang 12:15 uur 

Waar?  St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein 

Kosten? Voor de eerste deelnemer van een organisatie bedraagt de deelname € 195,-. 

Voor iedere volgende deelnemer van dezelfde organisatie bedraagt de  

deelname € 95,-. Kosten voor deelname zijn inclusief btw, broodjes en drankjes. 

 

 

 

Doel van de Masterclass 

Deelnemers krijgen inzicht in het toepassen van risicomanagement in zijn algemeenheid en het 

toepassen van risico gebaseerd onderhoud specifiek. Zowel het theoretisch kader als praktische 

toepassingen komen aan bod. De Masterclass bevat vele voorbeelden uit de praktijk waardoor 

de deelnemers de koppeling maken tussen theorie en praktijk. 
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Beschrijving 

Het toverwoord is tegenwoordig dat je dit "risico gebaseerd" moet beheren en uitvoeren. Wat 

vergt dit nu precies van de instelling en van de leverancier? Welke relatie heeft 

risicomanagement met kostenbesparingen en op welke wijze kan het de (patiënt)veiligheid 

verhogen? 

 

Uit het nieuws vernemen we dat het uitbesteden van onderhoud een organisatie niet vrijpleit van 

verantwoordelijkheden. Tijdens de Masterclass worden voorbeelden meegenomen uit de 

ziekenhuis- en zorginstellingsomgeving en wordt concreet aan de slag gegaan in een 

workshopsetting om bekend te raken met de principes van risicobeheersing. Hierbij wordt zowel 

gekeken naar onderhoud in eigen beheer als de situatie waarbij het onderhoud is uitbesteed. 
 

Achtergrond 

Promaint 

Promaint is het onderhoudsadviesbureau dat gespecialiseerd is in (complex) risico- en 

onderhoudsmanagement en is met name actief in de gezondheidszorg, maar richt zich ook op 

andere sectoren zoals de foodsector en chemische industrie. Met behulp van specifieke kennis, 

zelfontwikkelde tools en jarenlange ervaring helpt Promaint met het optimaliseren van 

bedrijfsprocessen op het gebied van risico en onderhoud. Voor meer informatie kunt u ook kijken 

op www.promaint.nl. 

Sprekers 

Robert Evers heeft na zijn HBO studie Werktuigbouwkunde en Universitaire studie Technische 

Bedrijfswetenschappen enkele jaren in het bedrijfsleven gewerkt. In 2007 richtte Robert samen 

met Damon Visser en Joost Oosterom Promaint op. Jaap Houben heeft na zijn afgeronde studie 

Technische Bedrijfskunde eveneens enkele jaren in het bedrijfsleven gewerkt, voordat hij in 2012 

Promaint kwam versterken. 

Programma  
 

 
12:15 Inloop met broodjes  
13:00 Risicomanagement  
13:45 Pauze  
14:00 Risico gebaseerd onderhoud  
15:00 Pauze  
15:15 Workshop  
16:00 Afronding & drankje  
16:30 Sluiting  
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