Trainingen najaar 2016

Asbest in bodem en bouwen sloopafval? 
Volg de training voor de monsterneming en analyse
volgens NEN 5707

www.nen.nl/nen5707monsterneming

Meer maatwerk met een bedrijfstraining
Wist u dat we in 2015 ruim 2000 deelnemers met een bedrijfstraining hebben opgeleid? Al deze deelnemers
wilden graag bijblijven in hun vakgebied over de toepassing van normen in de praktijk. En terecht, want de
ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op.
Misschien is een training voor meerdere collega’s tegelijk en op maat gemaakt ook interessant voor u. Niet alleen
kunt u zelf de locatie kiezen, het kost u ook minder tijd en geld. Daarnaast is een bedrijfstraining goed voor de
teamspirit. De onderlinge interactie zorgt voor een betere opname van de stof in de praktijk.
Onze docenten werken vrijwel allemaal mee aan de ontwikkeling van normen. Ze zijn dagelijks bezig met de
toepassing ervan in de praktijk. U kunt dus rekenen op een verhelderende en relevante koppeling met de praktijk.
In deze folder treft u een overzicht aan van de trainingen die we voor u kunnen verzorgen. Kiest u voor maatwerk
dan kunt u allerlei situaties uit de praktijk aandragen, die tijdens de training aan bod zullen komen. Informeer
eens naar de mogelijkheden. Onze adviseurs staan u graag te woord. Of vraag een vrijblijvende offerte aan via
www.nen.nl/bedrijfstraining.

Jappe van der Zwan, manager NEN Standards Products & Services

TOELICHTING PICTOGRAMMEN
Ons trainingsaanbod bestaat uit verschillende soorten trainingen. Om in één oogopslag te verduidelijken welke
training u kunt volgen, maken we gebruik van pictogrammen. Hieronder kunt u aflezen waar een pictogram voor staat.

Open-roostertrainingen, u deelt klassikaal ervaringen met andere organisaties.

Bedrijfstrainingen; de lesstof wordt optimaal afgestemd op uw organisatie.

E-learning; online leren in uw eigen tempo, waar en wanneer u maar wilt.

Leergangen; u wordt via opeenvolgende modules in theorie en praktijk opgeleid.

1 DAG
NEN 5707 en NEN 5897 Monsterneming en analyse van
asbest in bodem en bouw- en sloopafval
Asbestonderzoek staat altijd in de schijnwerpers, na een calamiteit moeten de zorgen over wel of geen asbest
worden weggenomen. Dan is een goede kennis van en inzichten in deze normen van groot belang en worden slecht
uitgevoerde bodemonderzoeken voorkomen. Tijdens deze eendaagse training wordt u op de hoogte gebracht van
actuele wet en regelgeving en leert u de belangrijkste aspecten en wijzigingen kennen uit NEN 5707 en NEN 5897.
De training is gebaseerd op onlangs verschenen nieuwe versies van deze normen voor analyse van asbest.
Aan de hand van enkele casussen leert u o.a. om de juiste onderzoekstrategie te bepalen, een onderzoekshypothese
op te stellen en de resultaten te interpreteren. Tevens wordt aandacht besteed aan te nemen veiligheidsmaatregelen.
RESULTAAT
• U heeft inzicht in Wet & Regelgeving van asbestonderzoek
• U kent de belangrijkste aandachtspunten en wijzigingen uit NEN 5707 en NEN 5897
• U kunt een onderzoeksstrategie en onderzoekshypothese opstellen
• U kent de aanpak van monstername
• U kunt concentraties berekenen
VOOR WIE?
Deze training is nuttig voor iedereen die te maken heeft met asbestonderzoek in de bodem.
U bent bijvoorbeeld: Bodemonderzoeker, toezichthouder / inspecteur, of bodemsaneerder.
INVESTERING
€ 580,DATUM, LOCATIE
• 22 juni 2016 - Eindhoven
• 15 september 2016 - Delft
• 6 december 2016 - Utrecht
INSCHRIJVEN, MEER DATA EN INFORMATIE
Kijk op www.nen.nl/asbest5707tr. Of neem contact op met NEN Trainingen via (015) 2 690 188.

Gratis Milieumail
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste normontwikkelingen en
actueel nieuws over normen voor het milieu. Naast het normnieuws berichten we u
over congressen, trainingen en nieuw verschenen normen.
Laat u 6 x per jaar verrassen en neem een gratis abonnement.

Ga naar www.nen.nl/milieumail
Een abonnement is gratis en dagelijks opzegbaar!

NEN Trainingen
Postbus 5059 / 2600 GB Delft
Vlinderweg 6 / 2623 AX Delft
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training@nen.nl

