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De RIONEDdag is vernieuwd! 
Ieders inbreng wordt veel groter doordat meningen, vragen en reacties

direct worden ingebracht door een sidekick naast de voorzitter.
Anders dan u gewend bent, is de Expozaal ditmaal het centrale punt met

de ontvangst, de lunch, de kennistafels en de borrel.

Kennis maken en kennis verrijken
De RIONEDdag biedt een mix aan actuele informatie,

verdiepende parallelsessies, intensieve kennistafels, de verkiezing van
de innovatie van het jaar en uiteraard ook ontmoeting met uw collega’s.
In de kennisprogramma’s van 45 minuten wordt een thema uitgediept. 

Bij de interactieve kennistafelgesprekken wisselt u in een kwartier snel
praktische kennis en ervaringen uit.

Neem uw smartphone mee. De RIONEDdag wordt interactief.
Niet alleen krijgt u informatie van de sprekers, ook de kennis van u en uw vakgenoten

wordt actief ingezet in het programma. 
Geen smartphone? Meedoen kan ook met een tablet. 



RIONEDinnovatieprijs 2017
Uit tien inzendingen nomineerde een jury drie innovaties. De aanwezigen kiezen samen de winnaar. 

•  Beer en Staartje leren over het riool in een spannend voorleesboek van drie Brabantse rioleurs

• De GoFlow van SWWB beperkt verstopping van stuwdoorlaten

•   De Periscoopstomp® van Waternet vergroot het zandvangvolume van kolken en vermindert verstoppingen
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Doe actief 
mee!

U bent van harte 
welkom op donderdag 
2 februari 2017 in het 
Beatrix Theater van 
de Jaarbeurs te 
Utrecht. 
Vergeet niet van te 
voren uw smartphone 
of tablet op te laden 
en deze mee te 
nemen. 
Neem stelling en stel 
vragen tijdens het 
programma.

Aanmelden

Aanmelden kan op 
www.riool.net/
rioneddag of met het 
aanmeldformulier.
Tot 18 januari 2017 
kunt u kosteloos 
schriftelijk annuleren. 
Rond 25 januari 2017 
ontvangt u een 
bevestiging en uw 
toegangsbadge.

Kosten en 
voorwaarden

Begunstigers van 
Stichting RIONED 
betalen per persoon 
€ 198 en niet-
begunstigers € 396 
(exclusief 21% btw). 

Voor de RIONEDdag 
gelden de Algemene 
voorwaarden 
bijeenkomsten van 
Stichting RIONED. 
U vindt deze op 
www.riool.net.

Volg @RIONED; 
Twitter mee 

Twitter mee met 
#RIONEDdag en volg 
ons op @RIONED



 Parallelsessie 1 
 Assetmanagement

Tijdens deze sessie blijft uw
telefoon aan, zodat u interactief 
ervaart wat asset management 
voor u kan betekenen. Wat is 
asset management anders dan 
rioleringsbeheer en wat heeft u 
daaraan? Hoe maakt u een begin 
met assetmanagement en welke 
valkuilen hebben collega’s al 
ontdekt? U wisselt ideeën uit over 
de kansen en vergelijkt uw visie 
met die van collega’s en een 
panel van deskundigen vanuit de 
rioleringspraktijk. Ervaar uw 
volgende stap in de ontwikkeling 
van assetmanagement.

 Parallelsessie 2
 Wateroverlast rekentools
 op de testbank

Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden onder-
zoekt de werking, de rekensnel-
heid, nauwkeurigheid, gebruiks-
vriendelijkheid, (on)mogelijkheden 
en beperkingen van rekentools 
voor simuleren van wateroverlast 
in bebouwd en landelijk gebied. 
Op de RIONEDdag presenteert 
Joost Heijkers (De Stichtse Rijn-
landen) de resultaten van het 
onderzoek, dat is uitgevoerd met 
een groot aantal partners uit de 
advies- en kenniswereld.

 Parallelsessie 3
 Branchestandaard 
 gemeentelijke watertaken

Wat is de Branchestandaard 
Gemeentelijke Watertaken? 
U ziet hoe de standaard inzicht 
biedt in aanwezige kennis en 
ruimte schept om meer tijd en 
aandacht te geven aan kennis-
ontwikkeling.
Rob Hermans (Stichting RIONED)
laat u zien hoe de branchestan-
daard is opgebouwd. Vervolgens 
vertelt Sjang Drabbels (Geldrop- 
Mierlo), vanuit zijn rol als mana-
ger, welk inzicht de branche-
standaard Waterportaal Zuidoost 
Brabant heeft gegeven en 
welke praktische mogelijkheden 
dit biedt.
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Programma RIONEDdag 2 februari 2017
09.00 u.   Expozaal Ontvangst met koffie en thee

09.45 u.   Beatrix Theater  Welkom door dagvoorzitter Tom Vroemen en sidekick Marike Schols 

(beiden van Buzzmaster) 

      Centraal of decentraal, dat is de grote toekomstvraag. Op vier 

onderwerpen met vier pitches gaan we hiermee aan de slag. 

1 Afvalwater – Jeroen Langeveld (TU Delft) 

2 Regenwater – Daniël Goedbloed (Waternet) 

3 Gegevens – Marcel Tirion (Den Haag) 

4 Bestuurlijke afspraken – Luzette Wagenaar (Waterland)

10.45 u.   Expozaal Koffie en theepauze

 

11.15 u.    Eerste ronde parallelsessies en kennistafels 

   P1 Assetmanagement

   P2 Wateroverlast rekentools op de testbank

   P3 Branchestandaard gemeentelijke watertaken 

   KT Kennistafels
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12.00 u.    Lunch

13.00 - 13.45 u.   Tweede ronde parallelsessies en kennistafels 

   P1 Assetmanagement 

   P2 Wateroverlast rekentools op de testbank 

   P3 Branchestandaard gemeentelijke watertaken 

   KT Kennistafels 

14.00 u.    Beatrix Theater  Plenaire discussie Klimaatverandering. Hoe pak je het als gemeente aan? 

De sprekers worden bekend gemaakt via www.riool.net/rioneddag

 

      Verkiezing RIONEDinnovatieprijs 2017

15.00 u.   Expozaal Drankje en hapje

17.00 u.    Einde

>



35 Kennistafels
Een kennistafel is dé manier om snel

interessante kennis op te doen en ervaringen te delen.
U kiest ter plekke drie kennistafels, 

die elk 13 minuten duren.
Na een inleiding gaat u met elkaar in gesprek.

De kennistafel is kort en krachtig
 en vraagt om actieve deelname.

U kunt kiezen uit vele onderwerpen,
van verplicht afkoppelen tot grondwaterregulering

en van tariefdifferentiatie tot omgevingswet. 
Het overzicht van de kennistafels 

vindt u op www.riool.net/kennistafels.


