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Inschrijfformulier 04.11.2014
Veilig Gebouw- en Installatiebeheer

Gegevens deelnemer(s)
Naam (voorletters/titel) .................................................
.....................................................................................
Email adres.. .................................................................

Naam (voorletters/titel) .................................................
.....................................................................................
Email adres.. .................................................................
Geboortedatum indien jonger dan 35 jaar ......................

Bedrijf/Organisatie: ......................................................
Postbus: .......................................................................
Postcode: ..................... Plaats: ....................................
Telefoon: ......................................................................
Fax: ..............................................................................
Lid NVDO        ja       nee     
Uw inkoop (order)nummer: ............................................

Inschrijving door
Naam: ..........................................................................
.....................................................................................
Functie: ........................................................................
Datum: ........................ Handtekening: .........................

Bestemd voor
Beheerders van gebouwencomplexen, hoofden technische 
dienst, hoofden facility management (kantoren, onderwijs, 
ziekenhuizen), inspecteurs en iedereen die rondom ge-
bouwen en installaties werkt. Deze studiedag is ook  voor 
toeleveranciers.  Bent u verantwoordelijk voor de veiligheid 
binnen uw organisatie, of is uw collega zo’n functionaris, 
neem dan deel aan deze waardevolle dag! Bent u zelf niet 
in de gelegenheid, dan kunt u zich door een collega laten 
vertegenwoordigen.

Aanmelding 
U kunt zich voor deze studiedag aanmelden via www.nvdo.
nl/evenementen. U kunt zich ook aanmelden door dit in-
schrijfformulier in te vullen en op te sturen aan: NVDO, 
Postbus 138, 3990 DC Houten. U kunt uw inschrijving ook 
faxen: 030 – 6346041 of mailen: info@nvdo.nl Na registra-
tie ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving, alsmede 
een routebeschrijving

Gratis Introducé(e) 
De NVDO stimuleert graag jongeren voor dit onder-
werp daarom kunt u iemand jonger dan 35 jaar als gratis 
introducé(e) meenemen naar deze dag.

Kosten en Annulering
De kosten (ex BTW) van deelname bedragen slechts 
€ 395,- voor NVDO-Leden en, € 495,- voor niet-leden. In het 
inschrijfgeld is inbegrepen: deelname aan de studiedag, 
lunch, koffie en thee in de pauzes, borrel en de presentaties 
van de sprekers.

Tot 21 oktober 2014 kan kosteloos geannuleerd worden. 
Daarna wordt het totale bedrag in rekening gebracht.  Het 
is altijd mogelijk een vervanger uit de eigen organisatie te 
sturen.

Locatie
Safe Site in Alblasserdam

Inlichtingen
Telefonische inlichtingen worden tijdens kantooruren door 
het NVDO-secretariaat 030 - 6346040 verstrekt.

NVDO
Postbus 138

3990 DC Houten

T     +31(0)30-6346040
F      +31(0)30-6346041
E             info@nvdo.nl 
I www.nvdo.nl  

                NVDO Kennis is onze kracht

Studiedag

Mis het 

niet!



Veilig Gebouw- en 
Installatiebeheer

Veilig werken is in de praktijk vooral werk-
en met veilige en goedgekeurde middelen. 
Het gebruik van machines, gereedschap-
pen, apparaten en installaties mag geen 
risico opleveren. Voor veilig werken is veilig 
gedrag nét zo belangrijk. Heldere voorlich-
ting, duidelijke werkinstructies, het juiste 
gebruik van middelen en regelmatig onder-
houd en keuring  (vaak verplicht), verhogen 
de veiligheid. Daar zijn werkgevers en werk-
nemers samen verantwoordelijk voor! 

Programma

 9.30 uur 

 9.45 uur

10.00 uur

10.45 uur

11.30 uur

12.15 uur

13.30 uur

Ontvangst met Koffie en Thee

Opening
Door Jos van der Borgt, adviseur arbeidsverhou-
dingen, Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbe-
dekkingsbranche (SBD)

Nieuwe wet en regelgeving gebouwen en 
installaties
Door Roy Dols, CoSource
De regelgeving voor gezondheid en veiligheid 
wordt steeds dwingender van aard. Ook eisen 
op het gebied van milieu in relatie tot gebouwen 
en het beheer daarvan worden steeds breder 
geformuleerd. Waar moet u aan voldoen? Roy in-
formeert u over de actuele wet – en regelgeving. 

Risicobeheersing met ISO 55000
Door Jan Stoker, Docent Hogeschool Utrecht en 
Promovendus TU/Delft
NEN-ISO 55000 is een gestructureerd raamwerk 
voor risicobeheersing in Asset Management en 
toepasbaar in de gebouwde omgeving. Diverse 
Asset Owners hebben hierin de eerste voorzich-
tige stappen gezet. Jan vertelt u meer op het ge-
bied van de norm en Maincontracting.

Conditiemeting volgens NEN 2767 1 -2 Transport-
installaties
Door Jan van Zijtveld, Adviseur, Eurlicon en Joost 
Denneman, Accountmanager, Eurlicon
Complexiteit van inspecteren en conditiemeten. 
Jan en Joost gaan verder in op de methodiek van  
inspecteren en interpreteren, de voordelen en de 
risico’s bij het conditiemeten van transportinstal-
laties. Een unieke duopresentatie!

Lunch

Val veilig of val niet!
Door Dirk van Blijswijk, Vestigingsmanager, Safe 
Site
Safe Site is expert in valbeveiliging. Het liefst 

14.15 uur 

15.15 uur

15.45 uur 

16.30 uur

valt u natuurlijk niet tijdens uw werkzaamheden. 
Maar wat als u toch valt? Dan kunt u dit maar 
beter veilig doen. De directeur van Safe Site laat 
u het belang van veilig werken op hoogte zien. 

Veilig werken in de praktijk! 
U ervaart zelf hoe u veilig kunt werken op hoogte 
in de hal van Safe Site en met de speciale Road-
show aanhangwagen. Durft u het aan? 

Pauze

Veilig werken op daken
Door Jos van der Borgt,  dagvoorzitter
Onderhoudssectoren zijn bij het uitvoeren 
van hun werkzaamheden in toenemende mate 
aangewezen op verschillende typen uitvoerders. 
Deze uitvoerders blijken vaak betrokken te zijn bij 
ongevallen bij het werken op hoogte. Het gebrek 
aan scholing en (arbo)voorlichtingsmateriaal zijn 
vaak de oorzaken daarvan. Jos vertelt meer hoe 
ongevallen beperkt kunnen worden. Een lezing 
waar iedereen zijn voordeel mee kan doen.

Netwerkborrel

Tijdens deze studiedag leert u alles over veilig 
werken rondom gebouwen en installaties. Maar 
ook: Hoe zit het met de wet- en regelgeving? Wat 
is de positie van risicobeheersing? En hoe zit het 
met werken op daken en de valbeveiliging? Tijdens 
deze studiedag leert én ervaart u wat veilig werken 
is! Voor de optimale beleving hebben we voor u een 
praktijkoefening opgetuigd.
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