Een ziekenhuis is een omgeving waar je
meestal niet voor je plezier komt. Mits je
er werkt óf er bent voor een bijeenkomst
van de NVDO! We zijn in verschillende
ziekenhuizen geweest maar het UMC is al
weer een hele tijd geleden!
Dit keer waren we met de bijeenkomst Energie
Verenigd te gast bij Perry van de Graaf,
Clustermanager Energievoorziening bij het UMC
Utrecht. Het was de tweede editie van dit
evenement, energie is en blijft een belangrijk
thema voor de NVDO. Lees meer hierover op
www.nvdo.nl/energie
Aart de Jong (Tiberius Maintenance) en
Voorzitter SOG bestuur, was tijdens deze
bijeenkomst de dagvoorzitter. Na een warm
welkom en een korte introductie gaf hij het
woord aan de eerste spreker.

Ariën Smit (Industrial Energy Experts) is
coördinator van het vanuit de overheid
opgestarte Europees project “Steam Up”. Uit
dit project komen best practices op het gebied
van grote stoomverspillende organisaties.
Bewust omgaan met energie is een hot topic
binnen de industrie, maar het is algemeen
bekend dat er weinig focus op ligt. Dit terwijl
het een van de grootste verspillingen is binnen
de industrie en daar nog veel winst valt te
behalen.
Mirza Milosevic (Provincie Zuid-Holland) is één
van de wegbeheerders van de N470 tussen
Zoetermeer en Delft. Dit is een belangrijke
schakel tussen de A4, A13 en de A12.
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De omgeving is zeer divers en het gebied heeft
een grote aantrekkingskracht op innovatieve
bedrijven, met een internationale uitstraling.
Daarnaast heeft het ook een landelijke
uitstraling. De aanleiding van een stuk weg dat
zelf energie opwekt was een combinatie van
het energieakkoord en het geplande groot
onderhoud dat er aan zat te komen, met een
energie opwekkende weg als resultaat! Een
zeer inspirerende cases voor de deelnemers.
Na de pauze, nam David Endt (voormalig
Manager Ajax) het over. Hij gaf een
inspirerende presentatie over de samenstelling
van een voetbalteam en over het management
daarvan. De deelnemers werden op scherp
gezet!

Als laatste spreker kwam Perry van de Graaf
aan het woord over de verschillende Energie
maatregelen. De bijeenkomst werd afgesloten
met een rondleiding door de Energie centrale.

De deelnemers beoordeelden de bijeenkomst
met een 8,1
Reacties deelnemers:
“Goede mix tussen theorie en praktijk”
“Inspirerend”

