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"Het draait om ervaringsgericht leren"

Inhoud nieuwsbrief.
Beste klanten, relaties en vrienden. Hier is weer een Trainico-nieuwsbrief waarin ik jullie op de hoogte
wil houden van de laatste ontwikkelingen.
Hierbij een greep uit belangrijkste laatste nieuwsfeiten:
1.
Opleidingen van en door Trainico
2.
Deel je kennis op de Nieuwsblog van Trainico
3.
1e opleidingsdag herziening UAV1989
4.
Documentatie Trainico
Opleidingen van en door Trainico
De stap is gezet, Trainico gaat ook zelfstandig zijn opleidingen verzorgen. Op dit moment ben ik druk
bezig om een drietal opleidingen op te zetten:
o
o
o

Projectmanagement
Contractbeheer
Risicomanagement

hoe breng ik mijn project tot een goed einde?
hoe zet ik een contract goed op de markt en hoe beheers ik het daarna?
hoe ga ik risico’s in mijn project beheersen?

Trainico is voor de ontwikkeling en het verzorgen van deze trainingen de samenwerking aangegaan
met Niels Ammeraal en Nils van der Boor. Beide hebben ruime ervaring op het gebied van Project- en
risicomanagement.
Naar verwachting zullen de eerste trainingen in februari 2011 op het programma staan. Ik hou jullie
via de nieuwsbrieven op de hoogte en via http://www.trainico.nl/opleidingen.

Deel je kennis op de nieuwsblog van Trainico
De vakgebieden waarbinnen Trainico actief is, zijn continu in het nieuws en in beweging.
Om die informatie beter en eenvoudiger met jullie te kunnen delen is de “Trainico nieuwsblog”
beschikbaar. De laatste nieuwsblog gaat over situationeel leiderschap. Kijk maar op:
www.nieuwsblog.trainico.nl.
Een nieuwsblog kan niet zonder reacties van de lezers. Wil je reageren op een nieuwsblog? Dat kan
heel gemakkelijk. Ik zou het wel fijn vinden als je je daarvoor met een usernaam op de nieuwsblog
registreert.

1e opleidingsdag herziening UAV1989
De concepttekst van de “herziening UAV 1989” is al weer enige tijd geleden aangeboden aan het
ministerie van Binnenlandse zaken. In augustus heeft er nog een kleine aanpassing plaatsgevonden.
Nu is het wachten tot de tekst definitief wordt vastgesteld.
Trainico heeft op 4 oktober j.l. in samenwerking met Aratis Academy, de eerste opleiding “Herziening
UAV1989” in Nederland verzorgd voor de Gemeente de Bilt.
Wil jij ook weten over wat deze herziening voor gevolgen heeft voor uw contracten? Neem dan contact
met mij op via info@trainico.nl of bel mij op telefoonnummer 06-26717548.
Documentatie Trainico
Trainico stelt op zijn website verschillende documenten beschikbaar. De laatste aanvulling is een
excelbestand waarin de UAV1989 en de UAVTI1992 zijn opgenomen. Trainico heeft in dit document
twee extraatjes opgenomen:
 Het is mogelijk om per lid jouw eigen aantekeningen toe te voegen
 In de kolom aantekeningen is de essentie weergegeven van de herziening UAV1989
Dit document is te vinden op http://www.trainico.nl/documentatie.
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Wil je deze nieuwsbrief in het vervolg niet meer ontvangen, meldt je dan af via: nieuwsbrief@trainico.nl

