
 

 

 

IGOV Kenniscafé Led armaturen 
 
“Kwaliteitscriteria, Inkoop, Garanties en Nieuwe 

Technologie” 
 

Donderdag, 13 april  2017 
   
(voorafgaand aan dit Kenniscafé is er voor igov en igov innovatie platform gezamenlijke vergadering) 
 

Aristo Zalencentrum, Brennerbaan 150 te Utrecht 
Locatie informatie: http://aristo.nl/nl/Locaties/Aristo-utrecht 

 

Tijden:  IGOV en IGOV IP vergadering: 9:00 inloop 
       9:30 uur aanvang vergadering 
       12:15 einde vergadering 
 

Kenniscafé :  12:15 uur inloop en lunch  
       13:00 uur aanvang Kenniscafé 
       16:15 uur netwerk borrel   

 
Het maken van de juiste keuze voor jouw gemeente, provincie of Rijkswaterstaat bij de aanschaf van 
led-armaturen blijft een ingewikkelde aangelegenheid.  
 
In dit Kenniscafé gaan we in op de kritische onderdelen van het led armatuur en enkele belangrijke 
normen die van toepassing zijn op die onderdelen. Ook komt de “reliability” van de onderdelen en het 
geheel aan de orde. De op zich ingewikkelde materie wordt in begrijpelijke taal uitgelegd.  
 
Vervolgens worden de ervaringen van een gemeente bij de inkoop van led-armaturen op basis van een 
programma van eisen met u gedeeld. En welke garanties kun je vragen en hoe zit het met het claimen 
van garanties? 
 
Ten slotte geeft een fabrikant een kijkje in haar keuken en de toekomst van de nieuwe technologie. 
 
We sluiten af met een discussietafel waaraan deskundigen door de dagvoorzitter uitgedaagd worden 
om het achterste van hun tong te laten zien  en ook het publiek de gelegenheid krijgt actief deel te 
nemen aan de discussie. 
 
Zoals u gewend bent van IGOV - Kenniscafés:  
Inhoudelijke presentaties en discussies  
Kennisoverdracht gericht op  beleid en praktijk  

Actuele ontwikkelingen  

Deskundige sprekers 
 
Deze bijeenkomst is kosteloos toegankelijk voor iedereen. 
 
Aanmelden via: https://ovlnl.nl/netwerken/evenementen/176-igov-kenniscafe-led-armaturen-13-april-
2017-programma-en-aanmeldformulier 
 

http://aristo.nl/nl/Locaties/Aristo-utrecht
https://ovlnl.nl/netwerken/evenementen/176-igov-kenniscafe-led-armaturen-13-april-2017-programma-en-aanmeldformulier
https://ovlnl.nl/netwerken/evenementen/176-igov-kenniscafe-led-armaturen-13-april-2017-programma-en-aanmeldformulier


 

 

 
 
Voor vragen of opmerkingen mail naar:  kenniscafe@igov.nl 
 
Wilt u dit Kenniscafé sponsoren? Mail ons voor informatie over de mogelijkheden en voordelen. 
 

 

 
Programma Kenniscafé 
 
13:00 uur  

Welkom 
Door dagvoorzitter Daaf de Kok (Licht en Donker advies) 

 
13:15 – 13:45  

Opbouw en werking van de  led in het armatuur, sterke en zwakke punten. 
Door Rob van Heur, Engie, Instituut voor accreditering en certificering. 

 
13:45 – 14:15 

Het vermogen van een systeem of component aan de vereiste functies te voldoen 
gedurende een bepaalde tijd.  
Door Gerlach Emmen, Reliability engineering and founder of RE4E.nl (Reliability Engineering for Electronics) 
 
 

14:15 – 14:45 

Inkopen op basis van een gemeentelijk programma van eisen. 
Door Johan Jonker, gemeente Dordrecht en Iris Dijkstra onafhankelijk licht adviseur, atelierlek.nl (atelier Licht En Kleur) 

 
 
14:45 – 15:00 

Pauze 

 
15:00 – 15:30 

Garantievoorwaarden, wat verwacht jij ervan?  
Door Paul Sahni ,Teamleider Materiaalvoorziening ,Gemeente Rotterdam.  

 

15:30 – 15:45  

Nieuwe technologie, welke ontwikkelingen staan ons nog te wachten? 
Schréder positioneert zichzelf als de verlichtingspartner die altijd gebruik maakt van de belangrijkste technologische 
innovaties. 

 
15:45 – 16:15  
Discussie tafel 
Onder leiding van dagvoorzitter Daaf de Kok. 

 
Netwerkborrel 

mailto:kenniscafe@igov.nl

