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Ervaring met Young Professionals 
te binden, boeien en behouden 

Afdeling KIVI Maintenance 



Koninklijk Instituut Van Ingenieurs 

Voorstelrondje 

• KIVI Afdeling Maintenance: vandaag Bart, Linda en Tony 

(totaal bestuur met Céleste, Aart, Auke en Kees-Jan) 

• Deelnemers workshop voorstellen 
 

• Voorstelrondje 

• Ervaring met Young 
Professionals 

• Vragen, feedback en 
discussie 

• Personifiseer de kennis 
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Ervaring met Young professionals 

• Doel 
 

Meer jongeren enthousiast maken en houden voor het maintenance vak, niet alleen 
ingenieurs van HBO  en WO maar alle onderhoudsprofessionals zijn bij ons welkom! 

 

Een levendig netwerk en community met en voor elkaar tot stand brengen en houden! 
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• Voorstelrondje 

• Ervaring met 
Young Professionals 

• Vragen, feedback en 
discussie 

• Personifiseer de kennis 
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Ervaring met Young professionals 

• Binden – de start, kennismaking 
 

• Uit eigen netwerk van 6 bestuursleden minimaal 2 young professionals uitnodigen  

• Van te voren een enquête met vragen laten invullen 

• 18 juni 2020 eerste kennismaking en toelichting op antwoorden gevraagd 

• Inzicht krijgen in drijfveren 
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Ervaring met Young professionals 
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• Boeien - luisteren 
• Waar wordt je warm van? 

• Wat zou je willen ophalen bij ervaren maintenance collega’s? 

 

 
 

• Voorstelrondje 

• Ervaring met 
Young Professionals 

• Vragen, feedback en 
discussie 

• Personifiseerde kennis 



Koninklijk Instituut Van Ingenieurs 

Vraag: Waar loop je zelf warm voor? 
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• Delen van kennis, bijvoorbeeld middels symposia 
• Continu verbeteren, leren van storingen 
• Optimaliseren maintenance concepten, maintenance strategieën, onderhoudsplannen  
• Creatief denken, met andere mensen oplossingen bedenken  
• Verbinding, doelgericht werken en groei 
• Onderliggende degradatiemechanismen van equipment, tribologie; voornamelijk inhoudelijke 

onderwerpen en geen pietpraat  
• Projecten met een groot belang voor duurzaamheid, zoals het opwekken van energie uit 

duurzame energiebronnen. 
• Software 
• Grote constructieprojecten, nieuwe technologie betreft duurzaamheid 
• Circulaire Economie, RAMS 
• Duurzaamheid, predictive maintenance / machine learning, smart technologie, AI, blockchain, 

VR, Cyber security / privacy 

• Voorstelrondje 

• Ervaring met 
Young Professionals 

• Vragen, feedback en 
discussie 

• Personifiseerde kennis 
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Vraag: Wat kan de KIVI vakafdeling 
Maintenance voor jou betekenen? 
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• Connectie maken tussen ‘oud’ en nieuw onderhoud 
• Nieuwe methodes/concepten/ontwikkelingen / voorbeelden (best practices) 
• (Thema)bijeenkomsten 
• Kennis en connecties / netwerk 
• Denktanks 
• Mogelijkheden en kansen t.a.v. bijvoorbeeld Asset Management 
• Verdiepingscursussen/opleidingen/tips and tricks 
• Vacatures / toekomstmogelijkheden 
• Assetmanagement 
• Onderhoudsmanagement 
• Softwareprogramma’s binnen Maintenance 
• Productontwikkeling, marktontwikkeling, externe invloeden 

• Voorstelrondje 

• Ervaring met 
Young Professionals 

• Vragen, feedback en 
discussie 

• Personifiseerde kennis 
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Ervaring met Young Professionals 
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Uitschieters, Top 3: 
1. Mail 
2. LnkedIn 
3. Persoonlijk contact 

• Binden - communicatie onderhouden / voorkeursmiddelen 

 

 
 

• Voorstelrondje 

• Ervaring met 
Young Professionals 

• Vragen, feedback en 
discussie 

• Personifiseerde kennis 
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Ervaring met Young professionals 

• Binden, boeien onderhouden: Follow up met 
Roadmap 2021 

 
• Gratis jaarlidmaatschap aangeboden aan de deelnemers van de brainstorm 

 

• Op 8 juli 2020 weer bij elkaar gekomen en Roadmap 2021 gedeeld en getoetst 

 

• Maandelijkse ritme van events (captains of industry, kennisdeling, etc) 
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Follow up brainstorm naar Roadmap 2021 
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Q3 2020 

•Vernieuwing 

• Inrichten 
MS teams 

Q4 2020 

•Start Event 
cyclus 

•Gebruik MS 
Teams  

Q1 2021 

•Start 
Challenges 

•Vervolg 
eventcyclus 

Q2-4 2021 

•Stijging deelname 
(young) professionals  

•Stijging leden KIVI 
maintenance 

•Synergie met leden 
leiden tot nieuwe 
events 

•Werkend community 
platform 

 

Hoofdlijnen 
- Ritme van 1 Event / maand 
- Events online/offline 
- Events open voor elke (aankomende) 

onderhoudsprofessional 
 

• Voorstelrondje 

• Ervaring met 
Young Professionals 

• Vragen, feedback en 
discussie 

• Personifiseerde kennis 
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Ervaring met Young professionals 

• Binden, boeien onderhouden: Maandelijks ritme 
van events 

 
• Elke maand een event organiseren:  

   Plaatsgevonden 

 September: Marinus Tabak (Plant manager RWE) 

 September: Workshop Problem solving (door Bart Smit, voorzitter afdeling Maintenance) 

 

Gepland 

 20 oktober 2020: Leo Stehouwer (Waterschap Hollandse Delta) 

 November: Maarten Oostdam (werktuigbouwkundig onderhoudspecialist) 
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Ervaring met Young professionals 

• Binden, boeien onderhouden: Next steps 

 
• Participatie met activiteiten 

 Meedoen met het organiseren events samen met een bestuurslid 

 Lid worden van bestuur om nieuwe input te geven over young 
professionals, opdoen bestuurlijke ervaring. Gelukt!  

=> Céleste Schouten is ons nieuwe bestuurslid  

 

• Opstarten community: nog niet gereed 

• Platform nog niet beschikbaar 

• TEAMS levert onvoldoende interactie 

• Beste manier communicatie is e-mails sturen 
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Ervaring met Young professionals 

• Strategie 2.0 KIVI Maintenance (aanpassing) 
 Doelstellingen en context: 

 

• Wij willen onderhoudsprofessionals met elkaar verbinden, van elkaar leren en 
een netwerk bieden 

 

• Onze leden zijn lid op persoonlijke titel en vertegenwoordigen geen bedrijf of 
instelling. Zij vertegenwoordigen hun kennis en ervaring 

 

• Wij gaan voor de inhoud van het vakgebied onderhoud   
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Ervaring met Young professionals 

• Strategie 2.0 KIVI Maintenance 
 Aanpak 

• Wij organiseren activiteiten om invulling te geven aan onze doelstellingen 

 

• We richten op de professionals die relevante ervaring met onderhoud hebben 
of willen krijgen. Samen met hen willen wij invulling geven aan onze 
doelstellingen. 

 

• Wij delen premium content in onze community van onze partner 
vakorganisaties (NVDO, NAP, NACE). Wij voegen zelf ook content toe door 
activiteiten te organiseren.  

 

• Wij borgen onze kennis en ervaring door samen met onderwijsinstellingen het 
vakgebied onderhoud in het curriculum op te nemen.  
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• Voorstelrondje 

• Ervaring met 
Young Professionals 

• Vragen, feedback en 
discussie 

• Personifiseerde kennis 
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Roadmap voor Maintenance strategie 2.0 
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Q3 2020 

•Vernieuwing 

• Inrichten MS 
teams 

Q4 2020 

•Event cyclus 
gestart 

•Vullen platform 

•Samenwerking 
zoeken met 
partners 

Q1 2021 

•Start 
Challenges 

•Vervolg 
eventcyclus 

•Partnercontent 
delen 

 

Q2-4 2021 

•Stijging deelname 
(young) professionals  

•Stijging leden KIVI 
maintenance 

•Synergie met leden 
leiden tot nieuwe events 

• Levend community 
platform 

•Synergie tussen KIVI & 
vakverenigingen 

 

• Voorstelrondje 

• Ervaring met 
Young Professionals 

• Vragen, feedback en 
discussie 

• Personifiseerde kennis 
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Vragen, feedback, discussie 
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• Introductie 

• Ervaring met 
Young Professionals 

• Vragen, feedback, 
discussie 

• Personifiseer de kennis 
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Personifiseer de ingebrachte kennis 

• Voorstelrondje 

• Ervaring met 
Young Professionals 

• Vragen, feedback, 
discussie 

• Personifiseer de kennis 

• Wat kan elke deelnemer aanwezig ermee? 
• Welke acties gaat hij/zij doen (SMART)? 
• Wat heeft hij nodig en van wie? 
 
• Wat gaat hij/zij vandaag doen om bovenstaande vraag te 

beantwoorden? 
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