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Introductie Exploitatiebeheer 

 

Inleiding 
Deze workshop is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de mogelijke besparingen op de 
exploitatiekosten door op strategische momenten goede keuzes te maken voor wat investeringen in het 
gebouw en de gebouwgebonden installaties betreft, zoals opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan 
(MJOP). Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van de LCC methodiek. 
 
Onderwerpen 

• Exploitatiekosten volgens NEN 2699; 

• (Duurzaam) meerjarenplan (onderhoud en energie); 

• LCC methodiek en rekenmodel; 

• Mogelijke alternatieven investeringen bouwkundige elementen en installatiedelen. 
 
Resultaat 
Met de opgedane kennis en praktische tips kunt u een bewuste, onderbouwde keuze maken over de uit 
te voeren vervangingsinvestering. Na afloop van de workshop ontvangt u een certificaat. Indien u 
behoefte heeft aan meer inhoudelijke kennis over de onderwerpen, dan kunt u de cursussen 
Onderhoudsbeheer en Energiebeheer volgen. 
 
Voor wie 
Deze workshop is bedoeld voor beslissers in bestaande utiliteitsgebouwen die bijvoorbeeld voor de 
keuze staan het gebouw te revitaliseren, waardoor de onderhoudsconditie (volgens NEN 2767) en het 
energielabel (volgens EPBD) wordt verbeterd. Het geldt ook beslissers van nog te bouwen 
utiliteitsgebouwen die tijdens de voorbereidingsfasen, keuzen moeten maken en de gevolgen willen 
weten voor de toekomstige exploitatiekosten. 
 
Tijdsduur 
1 dagdeel van 13.30 – 17.00 uur. 
 
Lesmateriaal 
Het lesmateriaal 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 workshop wordt gegeven op kantoor bij WHC: Europalaan 12C te ‘s-Hertogenbosch. 
Op verzoek is het ook mogelijk de workshop in-company te verzorgen bij een minimale deelname van 
4 personen. 
 
Kosten 
Deelname aan deze workshop bedraagt € 275,- 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-advies.nl) of bellen (073 – 6412722). 
Alle informatie over data en tijden staat vermeld op onze website www.whc-advies.nl. 
 


