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Onderhoudsbeheer 

 

Inleiding 
U bent het liefst gehuisvest in een goed onderhouden, comfortabel gebouw. Wat is daar voor nodig 
en hoe houd ik de daarmee gepaard gaande kosten in de hand? Professioneel onderhoudsbeheer 
vraagt om een totaalvisie, een heldere structuur en een efficiënte werkwijze. Wij nodigen u uit deel te 
nemen aan een interactieve cursus over de mogelijkheden die er zijn voor professioneel 
onderhoudsbeheer. 
 
Onderwerpen 

• Onderhoudsbeheer, hoe organiseer ik dat? 
Hoe kan ik het onderhoudsbeheer optimaal inregelen? En wie zijn daar allemaal bij betrokken? 

• Begroting  
(Meerjaren-/jaarbegroting). Welke onderdelen moet ik opnemen in de begroting en welke niet? 
Hoe moet ik die dan opnemen? 

• Inventarisatie- en inspectiemethodieken 
Welke methodieken bestaan er? Hoe toe te passen? 

• Beheersystemen 
Welke hulpmiddelen zijn beschikbaar? Waar moet ik op letten bij de keuze van een systeem? 

 
Resultaat 
Aan het einde van de cursus hebt u een totaalvisie op hoofdlijnen en nieuwe inzichten over het 
onderhoudsbeheer opgedaan. Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat. 
 
Voor wie 
Deze cursus is bedoeld voor gebouweigenaren, onderhoudsbeheerders, vastgoedbeheerders, hoofd 
facilitaire dienst, milieucoördinatoren.  
 
Tijdsduur 
4 dagdelen van 13.30 – 17.00 uur. 
 
Lesmateriaal 
Het lesmateriaal bestaat uit een hand-out van de presentatie en actuele artikelen over 
onderhoudsbeheer. 
 
Locatie 
De cursus wordt gegeven op kantoor bij WHC: Europalaan 12C te ‘s-Hertogenbosch. 
Op verzoek is het ook mogelijk om de cursus in-company te verzorgen bij een minimale deelname 
van 4 personen. 

Kosten 
Deelname aan deze cursus bedraagt € 945,- 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. 

 


