
 

 

 
 
 
 
 
 
Inleiding 
De milieudoelstellingen die volgen uit de missie en visie van uw organisatie, vragen ten aanzien van 
huisvestingsbeleid en energie- en onderhoudsbeheer om concrete invulling op beheer- en uitvoerend 
niveau. Bij de invulling hiervan zijn veelal huismeesters en opzichters betrokken en zij spelen derhalve 
een cruciale rol bij het efficiënt energie- en onderhoudsbeheer, dat moet resulteren in het verlagen 
van de exploitatiekosten, tevreden gebouwgebruikers en een langere levensduur van de gebouwen. 
 
Onderwerpen 

• Huisvestingbeleid en visie toegespitst op huismeesters; 

• Bouwkunde: materiaalsoorten met veel voorkomende gebreken, mogelijke oorzaken en 
oplossingen en gevolgen voor onderhoud en energie; 

• W- en E- installaties: installaties met veel voorkomende gebreken, mogelijke oorzaken en 
oplossingen en gevolgen voor onderhoud en energie; 

• Het geleerde in de praktijk brengen door een bezoek aan een nader te bepalen locatie waar een en 
ander in kaart wordt gebracht. Vervolgens worden de ervaringen uitgewisseld. 

 
Resultaat 
Aan het einde van de cursus hebt u inzicht in de beheersplannen (MeerJarenOnderhoudsPlan 
(MJOP) en EnergieEfficiencyPlan (EEP)) en het herkennen van diverse materiaalsoorten en 
installaties. Tevens hebt u geleerd hoe om te gaan met registratie, analyse en rapportage van 
storingen, klachten en energieverbruik. 
 
Voor wie 
Deze cursus is bedoeld voor huismeesters, gebouwbeheerders, conciërges, opzichters  met geen of 
een gedeeltelijke technische achtergrond. 
 
Tijdsduur 
4 dagdelen van 13.30 – 17.00 uur. 
 
Cursusmateriaal 
Het cursusmateriaal bestaat uit een hand-out van de presentatie en een naslagwerk van de 
behandelde onderwerpen in de vorm van ‘technische infobladen’ met alle relevante 
kenmerken/eigenschappen, voor- en nadelen en aandachtspunten. 
 
Locatie 
De cursus wordt gegeven op kantoor bij WHC: Europalaan 12C te ‘s-Hertogenbosch. Doorgang kan 
alleen plaatsvinden bij een minimale deelname van 2 personen. Op verzoek is het ook mogelijk de 
workshop in-company te verzorgen. Hierbij geldt een minimale deelname van 4 personen. 
 
Kosten 
Deelname aan deze cursus kost € 990,- p.p. exclusief BTW.  
Bij niet tijdig afmelden (minimaal 2 weken van tevoren) zijn wij genoodzaakt de kosten in rekening te 
brengen. 
 
Deelname 
Voor aanmelding kunt u ons mailen (info@whc-consultancy.nl) of bellen (073 – 6412722). 
Alle informatie over data en tijden staat vermeld op onze website www.whc-consultancy.nl. 
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