Kennis-sessie Techniek
Speciaal voor VEB leden: Voor op de werkvloer, voor de uitvoerende installateurs
(TBV-er) en monteurs (MBV-er).
Het programma bestaat onder andere uit:










Actuele modus operandi (inbraak via dak, vloer & muur)
Valkuilen & interpretatiefouten omtrent het installeren van de E-maatregelen
met een eventuele aansprakelijkstelling voor het “eigen” bedrijf als gevolg
(met praktijkvoorbeelden)
Correcte uitwerking & realisering van beveiligingsdefinities conform
regelgeving (met praktijkvoorbeelden)
Correct realiseren van technische alarmverificatie t.b.v. R3
Waar en wanneer openstand detectie op basis van de NEN5087
(bereikbaarheid)
Correct realiseren van schildetectie
Perikelen en vaak voorkomende vergissingen rondom alarmtransmissie (SP1,
SP2, DP1 t/m DP4, SPT, VOP, rapportagetijd, testmelding, primaire voeding &
noodstroom)
Maatwerk op basis van gelijkwaardigheid
Beknopte bespreking over Installatievoorschriften voor alarmapparatuur

Tijdens de presentatie/training is er ruimte voor interactie.
Dit betreft een ééndaagse training op het VEB kantoor te Woerden, ad € 195,-- pp.

Kennis-sessie Organisatorisch
Speciaal voor VEB leden: Voor de technisch beheerder, ontwerper van de
beveiliging (met TBV/MBV en TBMB/PKVW preventie-adviseur), verkoper,
buitendienst medewerker en directie. Hoe vaardigheid en inzicht te krijgen op het
gebied van het adviseren en installeren van beveiliging en de daaruit voortvloeiende
aansprakelijkheid.
Programma bestaat onder andere uit:














De aansprakelijkheid en de consequentie hiervan bij verkoop en levering van
beveiligingssystemen (inbraaksignaleringssystemen en hang- en sluitwerk)
Aandachtspunt m.b.t. de “eigen” AVB en/of BAV verzekering
Gebruik leveringsvoorwaarden
Rol en verwachtingspatroon van verzekeraars richting alarminstallateur
Zorgplicht van de erkende installateur (n.a.v. jurisprudentie)
Valkuilen en vaak voorkomende interpretatiefouten
Praktijkvoorbeelden waarbij installateurs gedagvaard zijn
Korte opfrissessie m.b.t. de VRKI en totstandkoming van de
beveiligingsmatrix
Doel en nut van het PVE
Scenario’s & consequenties omtrent de verkoop van beveiligingsmaatregelen
(wel of niet conform VRKI)
Opbouw offerte met eventuele disclaimer
Op juiste wijze opstellen van kwaliteitsdocumenten en het nut hiervan
Doel & nut van werkbon en onderhoudsbon

Tijdens de presentatie/training is er ruimte voor interactie (stellen van vragen e.d.).
Dit betreft een ééndaagse training op het VEB kantoor te Woerden, ad € 195,-- pp.
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Training SIB Bouwkunde Bedrijven
Optimale beveiliging is gebaseerd op Organisatorische-, Bouwkundige-,
Elektronische- en Reactie maatregelen. Hierbij wordt elektronische beveiliging
gecombineerd met bouwkundige beveiliging. Een persoon die de titel SIB mag
voeren is deskundig op het vlak van elektronische en bouwkundige beveiliging, heeft
een adviserende taak en is in bezit van:



TBV diploma aangevuld met een geldig diploma Preventieadviseur PKVW
of
TBV diploma aangevuld met diploma TBMB

aangevuld met:


SIB Bouwkunde Bedrijven training

De SIB Bouwkunde Bedrijven training wordt uitsluitend door de VEB georganiseerd
en de eerste trainingen starten in februari 2018.
Tijdens de training is er ruimte voor interactie (stellen van vragen e.d.).
Dit betreft een ééndaagse training op het VEB kantoor te Woerden, ad € 195,-- pp.

Training SIB opfris
Optimale beveiliging is gebaseerd op Organisatorische-, Bouwkundige-,
Elektronische- en Reactie maatregelen. Hierbij wordt elektronische beveiliging
gecombineerd met bouwkundige beveiliging. Een persoon die de titel SIB mag
voeren is deskundig op het vlak van elektronische en bouwkundige beveiliging, heeft
een adviserende taak en is in bezit van:




TBV diploma aangevuld met een geldig diploma Preventieadviseur PKVW
of
TBV diploma aangevuld met diploma TBMB
en
Certificaat SIB Bouwkunde Bedrijven

De SIB opfris training wordt uitsluitend door de VEB georganiseerd en de eerste
trainingen starten in februari 2018.
Tijdens de training is er ruimte voor interactie (stellen van vragen e.d.).
Dit betreft een ééndaagse training op het VEB kantoor te Woerden, ad € 100,-- pp.

SIB Register
Een persoon met de vereiste diploma’s en geldige certificaten kan op zijn/haar
verzoek ingeschreven worden in het speciaal door de VEB in het leven geroepen SIB
register. De inschrijving in het register is voor VEB leden gratis. Voor niet leden
bedragen de kosten 85,-- euro per inschrijving voor 2 jaar. Indien er binnen de
gestelde termijn geen SIB opfristraining wordt gevolgd, zal deze persoon
uitgeschreven worden. Zie www.veb.nl/sib/

Aanmelden: via www.veb.nl/opleidingen/
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