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White paper: € 575
Highlight rechts bovenaan de website gedurende een week plus vermelding in
de eerstvolgende nieuwsbrief en print editie, landingspagina naar keuze
banner

Projectverslagen/whitepapers gerealiseerd door de redactie: Prijs op aanvraag
Highlight rechts bovenaan de website plus vermelding in de eerstvolgende
nieuwsbrief en print editie, landingspagina naar keuze
iMaintain Nieuwsbrief
Via de digitale nieuwsbrief van iMaintain ontvangen onze 3.000 lezers 2 maal per
maand de belangrijkste nieuws items uit de sector.
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Klik hier
voor de
website

Website iMaintain
Het iMaintain platform brengt tal van beslissers en experts bij elkaar rond de
thema’s onderhoud en asset management. Het platform belicht journalistiek
en onafhankelijk nieuws, trends en innovaties. Actuele onderwerpen worden
uitgediept en het uitgebreide netwerk dient voor kennisdeling en inspiratie.

iMaintain platform [redactie@industrielinqs.nl]
donderdag 19 november 2020 16:37
Boy Mooyman
Nieuwsbrief iMaintain - BASF Heerenveen kijkt terug op succesvolle stop

iMaintain nieuwsbrief

Bekijk in browser

Bekijk in
browser

Advertentiemogelijkheden
Nieuwsbrief
Topbanner
750x96
€
Banner
360x92
€
Advertorial
ca. 75 woorden €
+ afbeelding

Nieuws & publicaties

Dat gebeurt via de website www.imaintain.info (dagelijkse updates), de
nieuwsbrief (eens per twee weken), diverse bijeenkomsten en jaarcongressen en
jaarlijkse participatie in de Special Projecten & Innovaties.
De website biedt tal van mogelijkheden om uw boodschap onder de aandacht te
brengen van de gemiddeld 3.000 bezoekers per maand.
Advertentiemogelijkheden Website
Maanden (prijs per maand)		 1		 3		 6		 12
750x96 € 1.080 € 790 € 625 € 550
• Topbanner
Banner
360x92 € 540 € 395 € 315 € 280
•

BASF Heerenveen kijkt terug op succesvolle

Industrielinqs LIVE BreakOuts: Transitie

stop

vraagt om systeembenadering

BASF in Heerenveen heeft een succesvolle

Een Thoriumcentrale? Zesduizend nieuwe

onderhoudsstop achter de rug. Alle drie fabrieken

windmolens op zee? De waterstof-economie?

op de site lagen drie weken stil om

Biobased? Mooie plannen, maar een silver bullet

onderhoudswerkzaamheden, inspecties,

is er gewoonweg niet. Bij de energie- en

kalibraties en aanpassingen aan de installaties

grondstoffen lijkt een systeembenadering daarom

uit te voeren. In totaal voerden 65 externe

effectiever. Geen oplossingen van te voren

bedrijven 269 werkzaamheden door. Zo’n 150

uitsluiten, maar vooral flexibel kijken naar wat er

extra contractors per dag waren op de locatie

op welk moment nodig is om vervolgstappen te

aanwezig. Er zijn geen noemenswaardige

zetten. Tijdens een online talkshow op 3

incidenten voorgevallen en het geplande pakket

december (9.00 – 10.30 uur) spreken Marinus

aan werkzaamheden kon volledig worden verricht

Tabak (RWE), Jeroen van Woerden (Fieldlab

binnen de geplande drie weken. Natuurlijk waren

Industriële Elektrificatie) en René Peters (TNO)
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