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Erwin Bovyn wint Euromaintenance Incentive Award
Tijdens de openingsceremonie van Euromaintenance 2010, de tweejaarlijkse internationale
onderhoudsconferentie, werd de Euromaintenance Incentive Award uitgereikt. De winnaar is Erwin
Bovyn, Maintenance Manager Noord bij SPE-Luminus centrale Gent Ringvaart. Hij werd beloond voor
zijn bijzondere bijdrage aan de onderhoudssector.
Hij ontving onder luid applaus de award. Naast enkele collega's van zijn eigen onderhoudsteam,
waren ook 2 leden van de directie van SPE-Luminus naar Verona afgereisd om Erwin Bovyn te
feliciteren.
Het was BEMAS, Belgian Maintenance Association vzw, die hem als kandidaat naar voren schoof voor
deze award. Zij verkoos Erwin Bovyn vorig jaar al als Maintenance Manager van het Jaar 2009.
Over Euromaintenance
De internationale onderhoudsconferentie Euromaintenance vindt tweejaarlijks plaats. Euromaintenance

2010 vindt plaats op 12 -14 mei 2010 in Verona, Italië. Euromaintenance biedt de deelnemer de kans om
vertrouwd te geraken met de beste onderhoudsstrategieën en concrete bedrijfsmogelijkheden te creëren. Het
thema dit jaar is industrial maintenance en asset management. De editie van 2008 vond plaats in Brussel. Meer
dan 750 deelnemers en 5.519 geregistreerde bezoekers gingen in op de unieke kans om inspiratie op te doen
en te leren uit de ervaringen van collega-onderhoudsverantwoordelijken uit de hele wereld. Meer info op
www.euromaintenance.org .
Over BEMAS
BEMAS, voluit de Belgian Maintenance Association vzw, is een dynamische non-profit vakvereniging voor
onderhoudsverantwoordelijken en iedereen die op de één of andere manier met onderhoud te maken heeft.
BEMAS is een platform voor het delen van kennis en best practices in onderhoud en onderhoudsbeheer. Zo wil
BEMAS bijdragen tot een verhoging van de competentie in het (Belgische) bedrijfsleven en tot de creatie van
toegevoegde economische waarde door een duurzaam beheer van machines, installaties en gebouwen.
Onze leden vormen een uitgebreid netwerk van eindverantwoordelijken onderhoud en leveranciers in het
vakgebied, actief in diversie industriële sectoren en de tertiaire sector. Er zijn momenteel meer dan 580 leden,
en nog veel meer mensen nemen deel aan de activiteiten. Meer info op www.bemas.org .

Over Erwin Bovyn – SPE Luminus
SPE-Luminus is de tweede grootste speler op de Belgische energiemarkt en is zowel producent als leverancier.
Met een geïnstalleerd vermogen van 1960 MW heeft het bedrijf 12% van de nationale elektriciteitsproductie in
handen. Erwin Bovyn is verantwoordelijk voor het onderhoud van de elektriciteitcentrales in Vlaanderen en
een stadverwarmingsnet in Gent. Erwin Bovyn studeerde in 1989 af als industrieel ingenieur Mechanica – optie
energie aan de Hogeschool Gent (toenmalig BME). Hij is vader van 3 en werkt sinds maart 1995 bij SPELuminus in diverse onderhoudsfuncties. Meer info op www.spe.be.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met BEMAS.
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