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De impact van Drones op Asset Management 

 
Dinsdag 12 april, 14.00-14.30 uur 
 

Het gebruik van drones heeft, zowel letterlijk als figuurlijk, de laatste jaren een vlucht genomen binnen de 
Industrie. De op afstand bestuurbare luchtvaartuigen kunnen op verschillende manieren worden ingezet, 

waaronder voor het uitvoeren van inspecties. 
 
In deze kennissessie bespreken wij de verschillende voordelen van het gebruik van drones voor Asset 
Management. Zo kunnen inspecties veiliger worden uitgevoerd wanneer er niet meer op hoogte wordt 

gewerkt en er geen betreding van besloten ruimtes meer nodig is (non-entry). De inzet van drones (en 
andere robotica) zal ook kostenverlagend werken. Zo kunnen drones de veiligheidsrisico’s aanzienlijk 
verlagen, de efficiëntie verbeteren en de beschikbaarheid van assets aanzienlijk verhogen. 

 

 

Tijdens deze bijzondere Kennissessie bespreken we:  
•  De rol die drones/robotica spelen in dit strategisch initiatief van de Asset Owners om te voldoen 

wet- en regelgeving (compliance) 
•  Het portfolio aan beschikbare oplossingen vandaag en in de toekomst  
•  De resultaten van de nieuwe gedigitaliseerde technologie m.b.t. inspecties van besloten ruimtes en 

de impact op:  

•   Veiligheid (non-entry, geen werken op hoogte meer) 
•   Verkorten inspectietijd (snelle pitstop) 
•   Verlengen van de inspectiecyclus door gevalideerde data in combinatie met de RBI strategie 

(Risk Based Inspection) 
 
 
Spreker 
Marien van den Hoek, mede-oprichter en mede-eigenaar Terra Inspectioneering  
Marien heeft meer dan 40 jaar ervaring in het introduceren van “latest technology” in de (proces)Industrie bij o.a. 
Emerson en SPIE. Hij is pionier sinds 2012 voor drone inspecties in de industrie en sinds 2016 partner bij Terra 
Inspectioneering en lid van het NVDO InspectiePlatform. 
 
Terra Inspectioneering is gespecialiseerd in het uitvoeren van inspecties met drones, met klanten actief in de olie- en 
gassector, de voedingsmiddelen- en drankensector, de energiesector en de chemiesector. Naast de visuele en 
thermische inspecties hebben zij een technologie ontwikkeld voor het meten van wanddiktes met behulp van drones. 

 
 
 
Bij aanmelding voor dit evenement zorgt de NVDO meteen ook voor je beursregistratie, dat is handig en 
makkelijk. Je ontmoet ons in standnummer G-112A, tegenover het theater. 

 

  

Aanmelden kan hier! 

https://www.nvdo.nl/kalender/12-april-kennissessie-de-impact-van-drones-op-asset-management-676/

