ProScan,

gebouw inspectie en advies

trainingen
ProScan is een inspectie- en adviesbureau met ruime
ervaring in het vakgebied. We houden ons bezig met inventarisaties
en inspecties (onder andere op conditiebasis), kostenramingen en meerjaren onderhoudsplannen,
onderhoudsbeheer en diverse soorten veiligheids- en arbo-inspecties alsook met het opstellen en
aanbesteden van onderhoudscontracten en renovatie of nieuwbouwprojecten.

www.proscan.nl

Conditiemeting conform NEN 2767
ProScan verzorgt al vele jaren een training
tot doelmatig inspecteren op basis van
conditiemeting. Voorheen op basis van
een eigen methodiek, nu op basis van de
gestandaardiseerde norm NEN 2767.
‘Welke onderhoudswerkzaamheden kunnen worden verwacht en wat gaat dat kosten’ is een vraag die vaak wordt gesteld.
Om deze vraag te beantwoorden, moet
duidelijk zijn welke onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. Dat wordt bepaald door
de staat waarin een bouw- of installatiedeel verkeert. De vraag is dus primair: wat
is de huidige staat en in welke staat moet
de installatie zich bevinden?
Deze training is ontwikkeld omdat uit de
praktijk blijkt dat er veel belang wordt
gehecht aan het eenduidig en objectief
beoordelen van de staat en onderhoudsbehoefte van bouw- en installatiedelen. Tijdens de training leert u om de subjectieve
benadering tot een minimum te beperken.
Daardoor bent u na de training in staat
de conditie en daarmee onderhoudsbehoefte op een objectieve wijze in kaart te
brengen.
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De training bestaat uit een theoretisch en een
praktisch deel, verdeeld over drie dagen voor
de disciplines bouwkunde, werktuigbouwkunde en/of elektrotechniek en is bedoeld voor
eigenaren van onroerend goed, gebouwbeheerders, gebouweninspecteurs, medewerkers van inspectiebureaus, medewerkers van
onderhouds- en installatiebedrijven, hoofden
van technische diensten en al diegenen die
verantwoordelijk zijn voor en het assisteren
bij het opstellen en invullen van het onderhoudsbeleid. De training wordt regelmatig
algemeen verzorgd door ProScan, maar kan
ook incompany worden verzorgd. Geheel
afgestemd op de praktijk, zoals die binnen uw
organisatie voorkomt.
Overige trainingen
Hoewel ProScan voornamelijk van eerder genoemde training bekend is, kunnen wij vele
trainingen in uw organisatie verzorgen.
• Ik wil het onderhoud aanbesteden, welke
vormen van contracten zijn mogelijk?
• Ik voer het onderhoud uit aan mijn bouwen installatiedelen en wil dat op basis van
een meerjaren onderhoudsplan doen. Hoe
pak ik dat aan? Tot welk detailniveau?
• Ik heb een technische dienst die elektrotechnische werkzaamheden verricht. Hoe
kunnen zij welke werkzaamheden veilig
uitvoeren? (NEN 3140)

Zomaar enkele vragen die door ProScan
in een trainingsprogramma helder uiteen
worden gezet.
En ziet u uw vraag hier niet bij staan? ProScan
is in staat om voor groepen vanaf 8 deelnemers een passende (technische) incompany
training voor uw organisatie op te stellen,
die uiteindelijk maar een doel heeft: het
beantwoorden van alle vragen die u over een
bepaald onderwerp heeft.
Dus als u nog vragen heeft, neem dan contact
met ons op. Wij zijn graag bereid persoonlijk
met u kennis te maken.
Voor onze contactgegevens verwijzen wij u
graag naar onze Algemene brochure.
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