Haal de praktijk in huis voor het te laat is!

Interactieve trainingen in de Civiele Techniek
Training (1 dag)

Openbare ruimte in de praktijk
Hoe gaan we om met de inrichting van onze Openbare
Ruimte? Op welke wijze houden we onze Openbare
Ruimte netjes ingericht? Is de inrichting wel altijd zo
praktisch als we hadden bedacht? Deze dag neemt u
mee in de wereld van de ontwerper en de gebruiker.
Op een interactieve manier kijken we naar inrichting en
gebruik.
Doelgroep

Medewerkers, toezichthouders, ontwerpers, wijkcoördinatoren, medewerkers
verkeer, medewerkers groen. Kortom iedereen die zich bezighoudt met ontwerp,
inrichting en het in stand houden van de Openbare Ruimte. Naast binnendienstmedewerkers zijn dit ook voormannen, opzichters en buitendienstmedewerkers.
Belangrijk is de bewustwording van de juiste verhouding tussen het ontwerp en de
uiteindelijke gebruiker van de Openbare Ruimte: de burger.

Locatie

We organiseren de studiedagen in de regio’s noord, midden en zuid. De locaties of
regio vindt u in de agenda op onze website. Deze zijn met het openbaar vervoer
goed bereikbaar. Heeft u interesse voor een andere locatie of de training incompany?
Stuur ons dan een e-mail: info@practicumcivile.nl. De training is geschikt om in
eigen huis te verzorgen.

Data

Hiervoor kunt u de agenda op onze website raadplegen. Staat er geen geschikte
datum of locatie voor u bij? Stuur ons dan een e-mail.

Deelnemers

4 - 8 deelnemers

Kosten

Training (1 dag)

€ 325,00

excl. 19% BTW

Verblijfskosten

€ 50,00/dag

excl. 6% BTW

Studiemateriaal

€ 40,00

excl. 6% BTW

Training vanaf

€ 200,00

excl. 19% BTW

per deelnemer

Incompany
per deelnemer

Inschrijving

U kunt zich voor deze training inschrijven via het inschrijfformulier op onze website.

Programma

De trainingsdag duurt van 09.30 – 16.30 uur. Aan bod komt:
het interactief behandelen van praktijkvoorbeelden aan de hand van thema’s
waarbij we ook voorbeelden uit de eigen woon-/werkomgeving bespreken. We
bekijken een ontwerp met diverse facetten en beoordelen het ontwerp op basis
van het beheeraspect. Tijdens de middagsessie gaan we op locatiebezoek. U kunt
dus zelf de inrichting ervaren en kijken naar eventuele verbeterpunten.
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