#140968

#GROENZORG

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

KWALITEITSBESTEKKEN EN ONKRUIDBEHEER IN DE OPENBARE
GROENE RUIMTE NIEUW

€ 181,50 incl. BTW

BEELDBESTEKKEN METEN EN VERREKENEN EN ONKRUIDBEHEER

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Onze opleiding kwaliteitsbestekken is onmisbaar voor iedereen die te maken hee met beeldbestekken en onkruidbeheer in de openbare groene ruimte. Na deze
opleiding weet je hoe te meten en verrekenen aan de hand van goede voorbeelden en praktijkervaringen.

Introductie
Deze opleiding is de vijfde module binnen het opleidingstraject "Duurzaam beheer van openbaar groen".
In een tijd waarin het visuele aspect steeds belangrijker wordt, is het niet zo verwonderlijk dat kwaliteitsbestekken meer en meer in trek komen. Kwaliteitsbestekken
maken het gemakkelijker om toezicht te houden, plus ze geven inzicht aan burgers en overheden wat men mag verwachten van een bepaald project.

Omschrijving
Deze opleiding is onmisbaar voor iedereen die te maken hee met kwaliteitsbestekken en onkruidbeheer in de openbare groene ruimte . Tijdens de training leer je
hoe te meten en verrekenen aan de hand van voorbeelden en praktijkervaringen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
De opleiding richt zich tot medewerkers die zich bezig houden met beleid, voorbereiding, toezicht of uitvoering van beeldbestekken. Dit kunnen medewerkers van
opdrachtgevers (gemeenten, provincies of gewest) zijn. Dit zijn veelal beleidsmedewerkers, bestekschrijvers, toezichthouders, ... maar ook medewerkers van
opdrachtnemers (sociale werkvoorzieningen, aannemers, etc.).

Voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Methodologie
Theoretische uiteenzetting aan de hand van praktijkvoorbeelden.

PROGRAMMA
Bestekken: soorten en hun toepassingen
Beeldmeetlatten
Praktijkvoorbeelden

PRAKTISCH
2 sessie(s) vanaf dinsdag 16/03/2021 - Heverlee

Lesdata voor Heverlee vanaf dinsdag 16/03/2021
Datum
dinsdag 16/03/2021
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