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De kortste weg
naar een degelijk asbestbeleid en competente medewerkers
Asbest is een ingewikkelde materie die een grote verantwoordelijkheid en vaak onzekerheid
met zich meebrengt voor bestuurders en medewerkers.
Hoe zorgt u dat de procedures goed en veilig worden uitgevoerd en uw medewerkers de projecten efficiënt kunnen aansturen?
Engel Advies kan u hierbij helpen. Met TRAININGEN die naadloos aansluiten op de praktijk. Zonder omwegen, met zeven praktijkgerichte trainingsmodules. Of met een maatwerkopleiding. U
bepaalt zelf wat voor u het beste werkt.

8 modules
Iedere woningbouwcorporatie heeft zijn eigen kennis- en werkniveau op het gebied van asbest.
En niet elke functie vereist dezelfde kennis en ervaring. Met de losse modules kunt u precies die
kennis en kunde aanvullen, die uw organisatie nodig heeft. Geen nutteloze herhalingen van bekende feiten, maar verdergaan waar de bestaande kennis ophoudt.

Maatwerkopleidingen:
module:

voor wie

duur

Basiskennis asbest

o.a. management,
verhuuradviseur, balie- en
communicatiemedewerker
management dat in staat wil zijn…

½ dagdeel

een ieder die in het asbestproces betrokken is
degene die bij een asbest Incident betrokken zijn/worden
voor specialisten of medewerkers die specialist willen worden

1 dagdeel

Wetgeving+aanverwante
vragen
Beleid, proces, regelgeving (BPR)
(Crisis)Communicatie
Beleidsvorming, processen en regelgeving voor
specialisten

½ dagdeel

2 dagdelen
maatwerk

Reguliere opleidingen:
module:

voor wie

duur

Asbest (her)kennen *

een ieder die in de woning komt

1 dagdeel

Asbestdeskundige *

1-4 medewerkers in de organisatie

3 dagen

Toezicht houden *

in theorie en praktijk, voor de buitendienst/opzichter

1 ½ dagdeel

* door externe partij
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De kosten snel terugverdiend
De kosten voor de modules variëren, afhankelijk van het aantal dagdelen en de
grootte van de groep. In groepen van 10 – 15 personen werken we het meest effectief. Voor maatwerktrainingen maak ik graag een offerte, gebaseerd op de
aanwezige kennis bij de betreffende deelnemers.
Als uw medewerkers goed weten wat ze moeten doen, houden zij de touwtjes stevig in handen en besteden zij alleen uit wat nodig is, tegen de juiste prijs!

Interesse? Neem dan contact op met Eva Engel:

