
 

  

 
 
  
 
 
                                                                                                                      

Maintenance webinar 
powered by NVDO en WeL Inspectie B.V. 

 
 
Vrijdag 1 oktober 12.55-14.00 uur 
Legionellapreventie  
 
Tijdens dit leerzame Webinar nemen de NVDO en WeL Inspectie je mee in de wereld van 
Legionellapreventie. WEL Inspectie geeft aan met welke regelgeving je te maken hebt en op 
welke installatie-onderdelen dit van toepassing is. Ze maken een vertaalslag naar Beheer en 
Onderhoud en geven handvaten voor juist leegstandbeheer en een verantwoorde her- 
ingebruikname van de installatie. Hierbij worden zaken als kostenbesparingen en het 
duurzaamheidsaspect uiteraard ook belicht.   
 
 
Tijdens dit leerzame webinar bespreken we: 

• Wet- en regelgeving: Met welke regelgeving heb je van doen en op welke installatie-
onderdelen is dit van toepassing 

• Via inventarisatie naar Beheer en Onderhoud: Inventarisatie, Analyse, Beheersplan en 
Actualisatie  

• Installatiewijzigingen: Mutatie, Optimalisatie versus Beheer en Onderhoud en Juist 
ontwerp en realisatie versus besparing op Beheer en Onderhoud 

• Technische Beheer- en Onderhoudsmaatregelen in het kader van Legionella en/of 
conform WB1.4G. Wat moet je doen / wat wordt vaak vergeten en Duurzaamheidsaspect  

• Leegstandbeheer en weer ingebruikname na disruptie, bijvoorbeeld COVID-19 
• Zorgplicht. Wat betekent dit en hoe kan je hier invulling aan geven 

 
 
 
Sprekers 
Michael van Gool, inspectieleider WeL Inspectie 
Michael is met name actief op het gebied van optimalisatie,  innovatie, procesverbetering m.b.t. sanitaire 
installaties. Hij is daarnaast  al jaren actief bij Techniek Nederland in de Werkgroep Wet en Regelgeving 
Sanitaire Technieken. Tevens is Michael van Gool meerdere jaren actief geweest als lid van de adviesraad 
en Bestuurslid van de Stichting Veteranenziekte 
 
Paul Debets, Managing Business Consultant WeL Inspectie 
Paul is ruim 20 jaar actief in de waterwereld. Van wateronderzoeken tot advisering over water gerelateerde 
zaken op het gebied van drinkwater, proceswater en bijv. zwem- en badwater. Paul is als Managing 
Business Consultant en mede eigenaar verbonden aan Wel Inspectie (Wel Groep). Als nevenfunctie is Paul 
ruime tijd actief geweest als lid van de adviesraad en Bestuurslid van de Stichting Veteranenziekte 
 
 
 
 
Dit bijzondere webinar wordt in gezamenlijkheid georganiseerd: uw gegevens worden gedeeld 
 

  

Aanmelden kan hier! 
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