
IKT-Opleiding 

Rioolrenovatie Management
voor vakmensen van gemeenten en ingenieursbureaus (8-daagse cursus)

maandag 2 en dinsdag 3 maart 2020  kantoorgebouw De Enk, Arnhem
maandag 9 en dinsdag 10 maart 2020  kantoorgebouw De Enk, Arnhem
maandag 16 en dinsdag 17 maart 2020   kantoorgebouw De Enk, Arnhem
maandag 23 en dinsdag 24 maart 2020 kantoorgebouw De Enk, Arnhem

Programm

 Advies over nieuwbouw en planning van riooltechnische
renovatiewerkzaamheden
 Planning van de processen voor renovatiewerkzaamheden
 Openbaren van de optimale capaciteiten binnen de 
renovatieplanning
 Ontwikkeling van levenscyclusgerichte renovatieconcepten
 Onafhankelijk advies over technisch en economisch 
verantwoorde renovatiemethoden
 Schades aan leidingen bekijken, beoordelen en vastleggen
 Strategische beoordeling van rioolrenovatiemaatregelen

Het is de taak van een Rioolrenovatie Manager om een  
tijds- en budgetplanning voor innovaties en strategisch  
belangrijke werkzaamheden ten aanzien van de renovatie  
te bepalen.  
De Manager detecteert hierbij continu verbeteringen in  
het werkproces en nieuwe kansen. Duidelijke beslissingen,  
concrete resultaten, concentratie op de essentie,  
het overnemen van de verantwoordelijkheid en het  
leiderschap van een team behoren tot zijn/haar belangrijkste 
kerncompetenties. Op deze manier is de verwerking van  
complexe rioolrenovatiemaatregelen zo effectief mogelijk. 

Nieuw in Nederland!

DoelInhoud

Netbeheerders, ingenieurs, adviesbureaus, medewerkers van 
gemeenten, producenten, aannemers, architecten

Doelgroep



IKT-Opleiding: Rioolrenovatie Management

Dag 1

9:00 uur  Waarom Rioolrenovatiemanagement?
Inleiding

 Voorstellen deelnemers en doelstelling 
van de opleiding

  Fundamenten van renovatie: 
soorten, kosten en levensduur

  Hoe werd vroeger gerenoveerd?
  Welke gevolgen hebben de methoden 

voor het milieu?
  Onderscheid reparatie, renovatie en 

vernieuwing

10:30 uur  Koffiepauze

11:00 uur  Regelgeving: 
Waar moet je rekening mee houden?

  Normen en regels
   Stand van de techniek
   Wat levert oriëntering op? Kaderrichtlijn

Water, Nederlandse Waterwet in overzicht

12:00 uur  Middagspauze met lunch

13:00 uur  Voor de renovatie is na de renovatie:
Inspectie als basis van de renovatie

 Gezamenlijke analyse van inspectievideo‘s
  Waar moet je rekening mee houden tijdens 

de inspectie?

14:30 uur  Koffiepauze

15:00 uur  Wat zijn de achtergronden? 
spoedcursus classificatie van schades

 Coderingssysteem volgens NEN EN 13508-2 
in combinatie met NEN 3399

  Groepsopdrachten en analyse van de 
resultaten

17:00 uur  Einde dag 1

Dag 2

9:00 uur  Rioolreparatie in focus
 NEN EN 752: Welke reparatiemethoden zijn er?

  Welke systemen zijn er op de markt?
Een marktoverzicht

10:30 uur  Koffiepauze

11:00 uur  Plus- en minpunten rioolreparatie
 Voor- en nadelen van de verschillende 
reparatiemethoden

  Toepassingsgebieden en -grenzen 
van de reparatiemethoden

  Kosten en levensduur

12:00 uur  Middagspauze met lunch

13:00 uur  Rioolreparatie: Markt van mogelijkheden
Aanbieders en producenten presenteren  
hun produkten en systemen

14:30 uur  Koffiepauze

15:00 uur  Praktijkblok „Rioolreparatie“
 Basisregels bij de uitvoering

  Typische gebruiks- en uitvoeringsfouten
  Uitvoeringsaanwijzigingen en praktijktips
  Praktijkdemonstraties: korte liners en 

binnenmanchetten

17:00 uur  Einde dag 2



IKT-Opleiding: Rioolrenovatie Management

Dag 3

9:00 uur  Rioolreparatie: Markt van mogelijkheden
Aanbieders en producenten presenteren  
hun produkten en systemen

10:30 uur  Koffiepauze

11:00 uur  Praktijkblok „Rioolreparatie“
 Robotmethode, injectiemethode

  Spachtel- en verpresmethode
  Hoedjesmethode
  Methode met vloeibare componenten, 

sprayrelining

12:30 uur  Middagpauze met lunch

13:30 uur  Renovatie van drukleidingen: Wat is mogelijk?
 Overzicht van renovatiemethoden

  Technische randvoorwaarden en kenmerken
  Typische schades en mogelijke oplossingen

15:00 uur  Koffiepauze

15:30 uur  Renovatie van grote profielen
 Status quo: huidige stand van zaken

  Welke renovatietechnieken zijn mogelijk?

17:00 uur  Einde dag 3

Dag 4

9:00 uur  Rioolrenovatie in focus
Welke methoden zijn er?
 Welke systemen zijn er op de markt?
Een marktoverzicht

10:30 uur  Koffiepauze

11:00 uur  Plus- en minpunten rioolrenovatie
 Voor- en nadelen van de verschillende
renovatiemethoden

  Toepassingsgebieden en -grenzen
van de renovatiemethoden

  Kosten en levensduur

12:00 uur  Middagspauze met lunch

13:00 uur  Rioolrenovatie: Markt van mogelijkheden
Aanbieders en producenten presenteren  
hun produkten en systemen

14:00 uur  Koffiepauze

14:30 uur  Praktijkblok „Rioolrenovatie“
 CIPP-liners

  Lining met doorlopende leidingen
  Close-fit-lining
 Lining met buiselementen
  Wikkelbuismethode

17:00 uur  Einde dag 4



IKT-Opleiding: Rioolrenovatie Management

Dag 5

9:00 uur Rioolnieuwbouw in focus
  Welke methoden zijn er?
  Welke systemen zijn er op de markt?

Een marktoverzicht

10:30 uur  Koffiepauze

11:00 uur  Bouwmanagement: Planning en uitvoering
Hoe organiseer ik een bouwproject?

  Welke eisen worden er gesteld?
  Werk en organisatie: Data en kosten

12:30 uur  Middagspauze met lunch

13:30 uur  Bouwmanagement: 
Ervaringen uit de eerste hand! 

 Kwaliteit bij de bouw: 
Factoren die van invloed zijn

  Praktijkvoorbeelden vanuit de gemeenten

15:00 uur  Koffiepauze

15:30 uur  Gezamenlijk een project plannen!
 Groepsopdracht en presentatie

17:00 uur  Einde dag 5

Dag 6

9:00 uur  Putrenovatie: Uitleg 10-stappenplan
 Putrenovatie versus leidingrenovatie

  Vooronderzoek bestaande situatie (1)

10:30 uur  Koffiepauze

11:00 uur  Voorbereiding
 Vooronderzoek bestaande situatie (2)

  Demonstratie trekproef (1)
  Renovatiemethodes

12:30 uur  Middagspauze met lunch

13:30 uur  Voorbereiding en uitvoering
 Ondergrondvoorbereiding

  Demonstratie trekproef (2)
  Toezicht en directievoering

15:00 uur  Koffiepauze

15:30 uur  Controle eindresultaat en in-situ ervaringen
 Testen/beproeven uitgevoerde putrenovaties

  Praktijkervaringen

17:00 uur  Einde dag 6



IKT-Opleiding: Rioolrenovatie Management

Dag 8

9:00 uur  Civieltechnische maatregelen goed uitwerken!
 Hoe doet de gemeente dat?

  Welke valkuilen moet je kennen?

10:30 uur  Koffiepauze

11:00 uur  Nu bent u aan de beurt: Groepsopdracht
Gezamenlijk renovatiestrategieën uitwerken

12:00 uur  Middagspauze met lunch

13:00 uur  Arbeidsveiligheid bij de rioolrenovatie
 Veiligheidsinstructies volgens VCA
en Veilig werken in riolen

  Risicobeoordeling
  Beschermingsmaatregelen

14:30 uur  Koffiepauze

15:00 uur  Wie draagt de verantwoordelijkheid?
 Vereisten voor toegang tot besloten ruimtes

  Aanwijzingen voor de veiligheid van de 
werkplek

  Rekening houden met de handleidingen 
van verschillende systemen

17:00 uur  Einde dag 8

Dag 7

9:00 uur  Bestek schrijven en toekenning: RAW en
UAV in vogelvlucht

 Actuele ontwikkelingen en vooruitzichten
  Kernprocessen en praktijkvoorbeelden
  Een bestek schrijven

10:30 uur  Koffiepauze

11:00 uur  RAW en UAV onder de loep genomen
 Voorleggen en evaluatie van offertes,
toekenning

  Uitvoering van een bouwproject

12:00 uur  Middagspauze met lunch

13:00 uur  Valkuilen bij aanbestedingsrecht
 Waar moet je op letten?

  Planner, bouwbedrijf en ingenieur aan 1 tafel

14:30 uur  Koffiepauze

15:00 uur  Vanuit de praktijk voor de praktijk
 Praktijkvoorbeelden en ervaringen

  Groepsoefeningen met case-studies

16:00 uur  Renovatieplanning: 
Een ingenieursbureau rapporteert!

 Gezamenlijke discussie over case-studies
  Hoe zou je handelen?

17:00 uur  Einde dag 7



Aanmelden
Voor deze opleiding kunt u zich aanmelden via onze website 
www.ikt-nederland.nl, kopje opleidingen. 

Voorwaarden
Na registratie wordt de factuur verzonden en deze dient 
uiterlijk een week voor aanvang van de eerste cursusdag te zijn 
voldaan. Bij annulering (schriftelijk) tot 7 dagen voorafgaand 
aan de cursus wordt 30% van de deelnamekosten in rekening 
gebracht. Daarna, of in geval van no-show, dient het volledige 
bedrag betaald te worden. Afmeldingen of wijzigingen kunnen 
alleen schriftelijk worden doorgegeven. Een vervangende 
deelnemer kan te allen tijden schriftelijk worden doorgegeven 
(kostenloos).   
Het IKT kan wegens belangrijke redenen (bijv. een te gering 
deelnemersaantal) de opleiding annuleren. Voor eventuele 
onkosten of andere nadelen die de deelnemer ondervindt door 
deze annulering is IKT niet aansprakelijk. Wijzigingen in het 
cursusprogramma zijn voorbehouden.

Plaats opleiding
IKT Nederland
Kantoorgebouw “De Enk“
Tivolilaan 205
6824 BV Arnhem
Tel: 026-8454569
E-Mail: info@ikt-nederland.nl
www.ikt-nederland.nl

Hotels in de omgeving:  
www.ikt-nederland.nl/hotels-in-arnhem
Routebeschrijving:  
www.ikt-nederland.nl/routebeschrijving

Meer informatie?

ing. Sebastiaan Luimes

Tel: 026 8454569

luimes@ikt-nederland.nl

Cursusleider
ing. Sebastiaan Luimes, IKT

Data (8 daagse opleiding)
maandag 2 en dinsdag 3 maart 2020
maandag 9 en dinsdag 10 maart 2020 
maandag 23 en dinsdag 24 maart 2020
maandag 30 en dinsdag 31 maart 2020

Kosten
reguliere kosten: 1.950 Euro
leden IKT-verenigingen: 1.750 Euro

incl. uitgebreid cursusmateriaal en verzorging

Word lid van IKT!
U kunt lid worden van een van onze IKT-verenigingen en  
zodoende profiteren van een korting van 10 % op de 
deelnamekosten voor deze opleiding:

 IKT-Vereniging van Netbeheerders
www.ikt-nederland.nl    (kopje over ons)

 IKT-Vereniging van Industrie en Dienstverlenende Bedrijven
www.ikt-nederland.nl    (kopje over ons)

 KomNetAbwasser - www.komnetgew.de

Referenten
De referenten zijn ervaren en vakbekwame medewerkers van 
hogescholen, gemeenten, ingenieursbureaus en IKT.


