
Meet the SAP Expert
SAP systemen kunnen onderhoudsorganisaties goed 
ondersteunen. Door het juist integreren en automa-
tiseren van de bedrijfsprocessen zijn er grote voorde-
len te halen op het gebied van kostenbesparing, een-
heid en samenhang tussen verschillende afdelingen 
met als gevolg een eenduidige werkwijze. Storingen 
zijn via een SAP systeem veel makkelijker te signal-
eren en op te lossen. Maar, hoe doe je dat op een 
slimme manier? 

Programma
12.00 uur  
12.25 uur
12.30 uur

13.00 uur 

13.30 uur

14.00 uur

Ontvangst met Lunch 
Welkom
De sleutel tot beheersbare processen 
Door: John van Rooij, Ideo 
Op welke gebieden kun je voordeel halen 
met een SAP systeem? John geeft leerzame 
praktijkvoorbeelden op het gebied van SAP 
toepassingen
Harmonie in het beheersen van je processen
Door: Alfons Kemper, NoMondai
Bij het optimaal beheersen van de bedrijfs-
processen komt meer kijken dan een systeem 
op zich. Hoe zorg je dat alle collega’s met de 
neuzen dezelfde kant op staan en het systeem 
volledig adopteren!
The SAP Expert
Door: Tom Hofstede, Twence Afval en Energie 
Een geweldige praktijkcase over hoe SAP heeft 
bijgedragen aan het melden en oplossen van 
storingen. Een case met aanzienlijke verbete-
ringen! 
Tour door het museum

09.10.2015Meet the SAP Expert
Honderd euro Maintenance Lunch 
Locatie: Verzetsmuseum Gouda



Inschrijfformulier 09.10.2015 
Honderd euro Maintenance Lunch 
Gegevens deelnemer(s)
Naam (voorletters/titel): ................................................
......................................................................................
Functie: .........................................................................
Geboortedatum: ............................................................
Email adres: ..................................................................
Bedrijf/Organisatie: ......................................................
Postbus: .......................................................................
Postcode: ..................... Plaats: .....................................
Telefoon: ......................................................................
Lid NVDO        ja       nee     
Uw inkoop (order)nummer: .............................................

Inschrijving door
Naam: ...........................................................................
Functie: ..........................................................................
Datum: ........................ Handtekening: ............................

Aanmelding
U kunt zich voor deze lunch aanmelden via: www.nvdo.nl/
evenementen. U kunt zich ook aanmelden door dit inschrijf-
formulier in te vullen en op te sturen naar:  NVDO, Postbus 
138, 3990 DC Houten | Email: info@nvdo.nl.  Na registratie 
ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding, alsmede 
een routebeschrijving. 

Kosten en Annulering
De kosten (ex. BTW) van deelname bedragen slechts €100,- 
Tot 18 september 2015 kan kosteloos geannuleerd worden. 
Daarna wordt het totale bedrag in rekening gebracht. Het 
is altijd mogelijk een vervanger uit de eigen organisatie te 
sturen.

Volledig ingevuld retourneren aan: 
NVDO, Postbus 138, 3990 DC HOUTEN
Mailen naar: info@nvdo.nl NVDO

Postbus 138
3990 DC Houten

T     +31(0)30-6346040

E              info@nvdo.nl 

I www.nvdo.nl  

Honderd euro Maintenance Lunch
Honderd euro Maintenance Lunch is een terugkerende 
lunchbijeenkomst met afwisselende thema’s. Het is 
uitermate leerzaam en heeft een hoge netwerkfunctie 
door de inhoud met het aangename te combineren. 
Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 25 personen 
deelnemen. 
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