dinsdag 24 mei 2016

Kennisdeling NEN-2767: informatie uit inspecties wordt
beter bruikbaar met geïntegreerde norm
Op 29 maart jl. is het nieuwe normontwerp NEN 2767-1 Conditiemeting
gebouwde omgeving gepubliceerd. De definitieve versie van deze
geïntegreerde norm wordt naar verwachting na de zomer uitgegeven.
NEN 2767-1 Conditiemeting gebouwde omgeving is een samenvoeging
van de normen voor gebouwen en infrastructuur. Vanuit de
beheerders/eigenaren was de behoefte ontstaan om één norm te kunnen
toepassen voor de conditiemeting van alle objecten in de gebouwde
omgeving. De integratie brengt een aantal ontwikkelingen / wijzigingen in
de NEN 2767 norm met zich mee op het gebied van:
1.
2.
3.
4.

Decompositie
Aanvullende inspecties
Risico-inschatting van gebreken
Bepaling van de totale conditiescore, aggregatiemethode

In het artikel van Roel Warringa, rapporteur van de NEN 2767-1, lees je
meer over deze ontwikkelingen.

Cursus NEN 2767 voor infra-inspecteurs op locatie bij
Gemeente Woerden
Op 31 mei a.s. gaat de 3-daagse cursus NEN 2767 Conditiemeten voor
infra-inspecteurs van start. Voor deze cursus worden we welkom geheten
bij de gemeente Woerden. Een zeer praktijkgerichte, leerzame cursus voor
iedereen die met beheer en onderhoud van civiele kunstwerken te maken
heeft.
Diederik Korse, projectspecialist Civiele Kunstwerken bij gemeente
Woerden, meldde zichzelf en een collega aan voor de 3-daagse cursus in
mei / juni en selecteerde twee bruggen binnen de gemeente Woerden die
bij wijze van oefening geïnspecteerd kunnen worden tijdens de praktijkdag
(lesdag 3). De bruggen zullen door de cursisten worden geïnspecteerd,
vervolgens gezamenlijk worden geanalyseerd en klassikaal worden
gepresenteerd door de cursisten.
Tijdens lesdag 1 worden de basisprincipes van de NEN 2767-4 behandeld,
lesdag 2 is een interactieve workshop aan de hand van praktijkvoorbeeld
en principes van NEN 2767-4. Aanmelden voor deze cursus is nog
mogelijk.
Lees meer

NVDO-leergang Conditiemeting BOEI start weer in september
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Agenda
6, 13 en 20 september
2016 (gebouwen)
NEN 2767 Inspecteurs
gebouwen in BCN
Daltonlaan, Utrecht
6, 13, 20 september, 4
oktober 2016
(woningen)
Elementaire
Installatietechniek in
Utrecht, BCN Daltonlaan
8, 15, 22 en 29
september 2016
Elementaire Bouwkunde
in BCN Daltonlaan,
Utrecht
14, 21 september en 5
oktober 2016
(installaties)
NEN 2767 Inspecteurs
gebouwen in BCN
Daltonlaan, Utrecht

Ook dit najaar verzorgt Helix / WVS Training in opdracht van de NVDO
(Nederlandse Vereniging Doelmatig Onderhoud) weer de leergang NEN
2767 BOEI voor de disciplines:
· Bouwkundig Onderhoud
· Werktuigbouwkundig Onderhoud
· Elektrotechnische Installaties
· Civiele Kunstwerken
Na het volgen van deze leergang ben je in staat een BOEI-inspectie uit te
voeren binnen je eigen discipline en over de inspectieresultaten te
rapporteren. Deze rapportage dient als uitgangspunt voor een betrouwbare
MJOP. Op basis van de beschikbare budgetten en in de MJOP
aangegeven risico’s kun je beslissingen nemen over de omvang en het
tijdstip van uitvoeren van noodzakelijke onderhoudsactiviteiten. Analyse en
de wijze van rapporteren op basis van de risico’s zijn dus wezenlijke
onderdelen van deze leergang.
Lees meer

Cursus Elementaire Installatietechniek nu modulair te volgen
Vorige week startte voor de 1e keer onze cursus Elementaire
Installatietechniek. Dat er in de markt behoefte is aan een dergelijke korte
basiscursus op het gebied installaties is gebleken; de cursus van mei / juni
zat al snel vol met 10 deelnemers vanuit allerlei organisaties.
Vanaf september bieden we de mogelijkheid om de cursus Elementaire
Installatietechniek specifiek te volgen voor de sector waarbinnen jij
werkzaam bent, namelijk voor woningbouw of utiliteitsbouw. De installaties
die binnen deze typen gebouwen voorkomen kunnen namelijk nogal
verschillend zijn.
Afhankelijk van je functie / achtergrond en de door jou gestelde
persoonlijke leerdoelen kun je ervoor kiezen één of meerdere modules van
deze cursus te volgen.





Achtergrond woningen; module 1, 2, 3 en 5
Achtergrond utiliteit: module 1, 4, 5, en 6
Achtergrond woningen en utiliteit: module 1 t/m 6

Lees meer

Workshop Energiemanagement; ontdek de kansen binnen
jouw organisatie
Op 11 oktober a.s. organiseren wij in samenwerking met Adviesbureau
PKW uit Delft de 1-daagse workshop Energiemanagement. De workshop
heeft een zeer praktische insteek; deelnemers aan de workshop kunnen
voorafgaand aan de lesdag hun eigen 'casus' indienen bij de docent. Aan
de hand van deze praktische voorbeelden vanuit de eigen werksituatie
worden o.a. de volgende thema's behandeld:






monitoring en registratie energiegebruik
overzicht energiebesparende maatregelen en voor- en nadelen
energie besparen samen met huurders
energielabel / EPC / EPBD

Start 20 september 2016
Leergang NEN 2767 /
BOEI in Houten
23 september 2016 kennisbijeenkomst
woningcorporaties
Kennisbijeenkomsten
'Nieuwe ontwikkelingen
in de NEN 2767-norm' in
Mitros, Koningin
Wilhelminalaan 9 te
Utrecht
27 september, 4 en 11
oktober 2016
EPA W Adviseur in
Utrecht, BCN Daltonlaan
27 september, 4 en 11
oktober 2016
EPA W Opnemer in
Utrecht, BCN Daltonlaan



energie besparen in combinatie met gebouwonderhoud

Een interactieve workshop, die ervoor zorgt dat je met het antwoord op de
meest prangende vragen weer naar huis gaat.
De workshop is bedoeld voor gebouwbeheerders, medewerkers
huisvesting, projectleiders en facilitair medewerkers die in hun dagelijks
werk te maken hebben met gebouwbeheer en -onderhoud en meer kennis
willen opdoen over de mogelijkheden van energiebesparing binnen hun
organisatie.
Lees meer

Meer informatie?
Heb je ook interesse in een praktische training op het gebied van
gebouwbeheer en -onderhoud voor jezelf of je collega's? Wij denken graag
met je mee voor een training op maat.
Voor meer informatie over de mogelijkheden van een incompany traject of
een vrijblijvende intake, neem contact op met Harriët Walhout via
hwalhout@wvstraining.nl of bel naar 06-12450526.

Wilt u in de toekomst geen nieuwsbrief opleidingen van ons ontvangen, klik dan hier om u af te melden.

