dinsdag 5 april 2016

Kennisdeling NEN 2767: Ontwerp geïntegreerde NEN
2767-1 'Conditiemeting gebouwde omgeving'
gepubliceerd
Op dit moment is er nog een apart normdeel NEN 2767-1 (gebouwen) en
NEN 2767-4 (infra). Door deze normdelen te integreren wordt het mogelijk
om gebouwen, infrastructurele objecten en buitenruimte objectief en op
dezelfde wijze te beoordelen. Hierbij zijn onderhoudsbudgetten goed
onderbouwd te verdelen over de objecten en de buitenruimte. Vooral onder
grote 'asset-owners' zoals Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf,
Havenbedrijf, provincies en gemeenten was de behoefte aan integratie van
beide normen groot.
Op 29 maart jl. is het ontwerp van de geïntegreerde NEN 2767 norm
gepubliceerd en ter inzage en commentaar beschikbaar gesteld. Naar
verwachting wordt de definitieve versie van deze nieuwe norm in de zomer
van 2016 gepubliceerd. Meer informatie is te lezen op www.nen.nl.
Helix Advies heeft als rapporteur intensief meegewerkt aan de
totstandkoming van de nieuwe norm. Onze Helix-docenten zijn dan ook
zeer goed op de hoogte van deze recente ontwikkelingen en zorgen ervoor
dat onze opleidingen NEN 2767 Conditiemeten altijd actueel zijn.
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Referenties
NIEUW: cursus NEN 2767 voor infra-inspecteurs
Op 31 mei a.s. start onze nieuwe 3-daagse
cursus NEN 2767 voor infra-inspecteurs.
Conditiemeting NEN 2767 wordt op zeer
grote schaal toegepast bij de inspectie van
gebouwen, maar ook voor de inspectie van
civiele kunstwerken zoals bruggen, tunnels,
viaducten, sluizen, kades en duikers wordt
de conditiemeting steeds meer toegepast.
Docenten Ziv Amit en Jolien van Stokkem
(Arcadis Nederland) besteden tijdens de
cursus o.a. uitgebreid aandacht aan
gebrekenlijsten, decompositie,
prioriteitstelling en analyse van risico's. De
cursus wordt afgesloten met een
veldinspectie op locatie, waarvoor cursisten
als eindopdracht een inspectierapportage
opstellen.
Cursusdata: 31 mei, 7 en 14 juni 2016 te
Utrecht. Meer informatie en aanmelden

NIEUW: cursus Elementaire Installatietechniek

Leergang Technisch
Gebouwmanagement

Training Elementaire
Bouwkunde

Op 17 mei a.s. start in Utrecht onze nieuwe
cursus 'Elementaire Installatietechniek'. Heb
je geen installatietechnische achtergrond,
maar heb je in je dagelijks werk wel te
maken met gebouwgebonden installaties?
Deze cursus geeft je voldoende basiskennis
om een goede gesprekspartner te zijn voor
installateurs, installatieadviseurs,
leveranciers of bijvoorbeeld de
gebouweigenaar. Ter afronding bieden we je
ook de mogelijkheid om examen te doen.
Inmiddels meldden zich al medewerkers van
woningcorporaties, waterbedrijven,
gemeenten, financiele instellingen en
commercieel vastgoedbeheerders aan voor
deze cursus. Heb je ook interesse? Er is nog
een aantal plaatsen beschikbaar.
Cursusdata: 17&26 mei, 7&16 juni 2016
Meer informatie en aanmelden

Docenten-team Helix Advies uitgebreid
Veel van onze trainingen op het gebied van
NEN 2767, bouwkunde en installatietechniek
worden verzorgd door adviseurs van ons
zusterbedrijf Helix Advies. Recent is het
docenten-team verder uitgebreid met de
komst van Robert van Dijk en Laura van den
Anker. Beide zeer ervaren adviseurs, die
graag hun kennis en ervaring delen met
onze cursisten.
Wellicht ontmoet jij onze nieuwe docenten
binnenkort bij een van onze trainingen?
Robert van Dijk is praktijkdocent NEN 2767
voor installaties en Laura van den Anker
verzorgt de NEN 2767 cursus voor
bouwkundig inspecteurs.
Lees meer over Robert en Laura of de
invulling van onze praktijkdagen NEN 2767.

Maatwerktrajecten bij onze opdrachtgevers
De opleidingsbehoefte binnen een organisatie zo goed mogelijk invullen;
daar ligt voor ons de uitdaging. Op dit moment verzorgen we
maatwerktrajecten voor o.a. de volgende opdrachtgevers:
Zadkine College
10-daagse leergang Technisch Gebouwmanagement voor 10
medewerkers van de afdeling Huisvesting & Facilitair.
Lees meer
Dolmans Calamiteiten Diensten
3-daagse cursus Elementaire Bouwkunde voor 31 managers werkzaam bij
Dolmans Calamiteiten Diensten
Lees meer

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
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

Gemeente Maastricht
6-daagse leergang Technisch Gebouwmanagement voor 6 medewerkers
van de afdeling Vastgoed van Gemeente Maastricht
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.

