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Jaarlijks vindt in de zomer de WCM Summer School plaats

De 'pressurecooker' van de meest actuele maintenance kennis. In een 
relatief korte tijd krijgen young maintenance professionals de kans om 
hun kennis en ervaring te vergroten. De WCM Summer School is erop 
gericht talentvolle jonge academici die al enige werkervaring hebben (tot 
10 jaar) in maintenance te interesseren om hun kennis bij te houden over 
het vak-gebied maintenance. Alle Nederlandse universiteiten met main-
tenance als aandachtsgebied zijn betrokken (TU Delft, Universiteit 
Twente, Technische Universiteit Eindhoven, Rijksuniversiteit Groningen, 
NLDA, Erasmus Universiteit Rotterdam en Tilburg University). 

Workshops - Case Study - Bedrijfsbezoek - Leaderschip training 

In groepjes behandelen de deelnemers elk jaar een bedrijfscasus, dit jaar 
van NedTrain. De inbreng van casussen zorgt voor een gebalanceerd 
programma: de nieuwste theoretische inzichten, gecombineerd met 
actuele bedrijfsproblematiek. Daarnaast wordt elk jaar tijdens de WCM 
Summer School ook een leiderschapstraining gegeven. De leiderschaps-
training wordt verzorgd door Defensie en bereidt de deelnemers voor op 
toekomstige leidinggevende functies. De deelnemers van vandaag zijn 
dan ook de leiders van morgen.

Community van alumni

De deelnemers maken na deelname automatisch deel uit van de 
community van de WCM Summer School alumni, inmiddels al weer ruim 
150 in getal. Zij geven het stokje door bij hun bedrijven uit alle sectoren 
waar maintenance belangrijk is, van procesindustrie tot high-tech, van 
defensie tot infrastructuur, van zowel contractors als asset owners als 
OEM's. Jaarlijks wordt er een alumnidag georganiseerd waar de opgedane 
contacten in de zomer een blijvend karakter krijgen. 

Opbrensten van de de bedrijfscasus

De reacties van senior management van de bedrijven die de casus 
verzorgd hebben zijn zonder uitzondering positief. Liander (bedrijfscasus 
2014): "Dit was veel beter, veel meer, en veel strategischer advies dan wij 
zelf van te voren gedacht hadden te krijgen. Dat is de kracht van een 
netwerk van goede mensen en in een paar dagen tijd."


