OPNIEUW
AANMELDEN!

KENNISDAG INSPECTIE WATERKERINGEN #17
Een goede dijk eist kwaliteit. Dat is het motto van de 17e Kennisdag Inspectie
Waterkeringen. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van
waterveiligheid, en laat je inspireren op dit bijzondere evenement!

De Kennisdag Inspectie Waterkeringen zou aanvankelijk plaatsvinden op 19 maart, maar is in verband met
het Coronavirus verplaatst naar woensdag 9 september.
De aanmeldingen voor de oorspronkelijke datum zijn
vervallen. U dient zich voor dit evenement opnieuw aan

Sturen op aantoonbare, goed onderbouwde kwaliteit wordt in het dijkbeheer

te melden.
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EEN GOEDE
DIJK EIST
KWALITEIT

steeds belangrijker. De Zorgplicht speelt hierin een belangrijke rol. Kwaliteit

STAND OP DE KENNISDAG

betekent in de eerste plaats een goed resultaat: de dijk is op orde. Maar het

Het is weer mogelijk om een

betekent ook een goed proces om dit te bereiken - dat wil zeggen: transparant,

stand te huren op de kennisdag.

herhaalbaar, gestandaardiseerd - met de juiste instrumenten (normeringen,

Ben je hierin geïnteresseerd?

data, informatie). Tijdens de kennisdag ervaar je hoe kwaliteitszorg, assetma-

GA NAAR WWW.STOWA.NL/

nagement en risicogestuurd beheer en onderhoud met elkaar samenhangen.

KENNISDAGBEDRIJVEN2020.

Tijdens de kennisdag besteden we ook aandacht aan duurzaamheid en circula-

MEER INFORMATIE OF VRAGEN?

riteit, twee thema’s die een steeds grotere rol spelen in onze maatschappij. Hoe

Meer informatie over de

spelen we daarop in bij het werken aan kwaliteit & waterveiligheid? Ten slotte

kennisdag vind je op stowa.nl/

kijken we naar het buitenland. In onze buurlanden hebben ze een eigen kijk

agenda. Vragen? Stuur een e-mail

op kwaliteit in waterveiligheid. Wat kunnen we daarvan leren?

naar gerssen@stowa.nl.

Op 9 september wisselen we kennis en ervaringen uit, kun je luisteren naar

De Kennisdag is een

inspirerende verhalen en gaan we aan de slag in uiteenlopende workshops.

initiatief van het programma

Daar presenteren we de nieuwste kennis, kunde en technologie. Het wordt als

Professionaliseren

vanouds een afwisselende en inspirerende dag voor iedereen die werkt aan

Instandhouding Waterkeringen

waterveiligheid. Dus ook voor jou!

(PIW). Meer informatie over
het programma vind je op

Ook dit keer vindt de Kennisdag plaats in Burgers’ Zoo in Arnhem. Meld je

inspectiewaterkeringen.nl.

direct aan en zet 9 september 2020 in je agenda. We kijken uit naar je komst!
MELD JE AAN VOOR DEZE
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