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UITNODIGING/  
SAVE THE DATE ASSET 
MANAGEMENT 
DIALOOG – 23 JUNI 

DE 
ZIN EN ONZIN VAN 
CERTIFICERING 
VOOR ASSET 
MANAGEMENT? 
 

De meeste certificering standaarden eisen 
dat je documenteert hoe je de processen in 
je bedrijf/organisatie hebt ingericht, niet wat 
de kwaliteit daar vervolgens van is. Deze 
“kwaliteitsgarantie” is wel de 
veronderstelling van outsiders of 
aanhangers van een objectieve en 
maakbare werkelijkheid. 
 
Certificering kan goed zijn voor zaken, 
imago en klanttevredenheid. Haalt u een 
papierentijger binnen of een effectief 
vehikel waarmee processen kunnen worden 
geoptimaliseerd? Blijft het een ‘moetje’ of 
kan het aansluiten bij cultuur en motivatie? 
Hoe verdragen de regels zich met de 
noodzakelijke flexibiliteit of ‘agility’? 
 
In onze visie dienen we zowel 
beheersbaarheid als de bewegelijkheid van 
de organisatie gelijktijdig te verhogen. En 
meer STURING en meer VRIJHEID. Boeiend is 
hoe certificering hieraan gaat/ kan 
bijdragen. 
 
Programma voorlopig 
14.30 vrije inloop 
15.00 introductie 
15.30 voorbeelden uit de praktijk 
16.30 intermezzo 
17.00 ronde tafeldialogen 
18.30 Inzichten 
19.00 buffet 
20.00 afronding 

Datum: dinsdag 23 JUNI 2020,  
inloop vanaf 14.30 en einde om 20.00. 
Locatie: midden NL, NTB 
Doelgroep: hoofdrolspelers in het omgaan met 
kapitaalintensieve assets. 
Inschrijving: stuur een mail naar  
info@nexstepp.com of info@enexia.nl  
Kosten: uw tijd en belangstelling voor elkaar 
 
NEXSTEPP en ENEXIA nodigen u graag uit voor 
een dialoog over de positionering van 
certificering (NEN 55000+) bij het verder 
professionaliseren van Asset Management in 
uw organisatie.  
• Wie hebben het reeds gedaan? 
• Wat werkt wel en wat niet? 
• Wie overweegt om zich te gaan 

certificeren? 
• Wie gaat het zeker niet doen? 
• Welke vragen zijn actueel? 
 
In de aanloop naar 23 juni starten we nu reeds 
de dialoog en horen we graag van u waar de 
interesse borrelt. 
 
Wij willen graag meebouwen aan betrouwbare 
en bezielde organisaties.  
NexStepp met een focus op organisatie- en 
competentieontwikkeling in teams, samendoen 
en leren. Enexia met een focus op capaciteit- 
en realisatieontwikkeling  
‘on the job’, samendoen en leren.  

info@enexia.nl 
www.enexia.nl 

 

 


