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Samenwerken vanuit eigen kracht!
De wereld om ons heen is sterk in ontwikkeling. Ook de manier
waarop we de openbare ruimte beheren, verandert snel. Het vraagt
veel van mensen en organisaties om bij te blijven en gelijktijdig
‘gewoon’ je werk te blijven doen. Juist daarom is het van belang om
vanuit eigen kracht samen te werken. Lees meer >
Rob Ellenbroek - adviseur

Slim werken!
Cyber ontwikkelde samen met Woonbron en
Apptimize een praktisch meetinstrument om
de kwaliteit van gemeenschappelijke ruimten
in woongebouwen te meten en verbeteren.
Wij komen graag in contact met anderen die
dit, net als wij, als een speerpunt zien. Door
niet alleen hard, maar ook slím te werken!
Lees meer over de
kennisbijeenkomst op 29 juni >

Krimpenerwaard gaat voor eenheid
Fusiegemeente Krimpenerwaard wil het
onderhoud van zowel de eigen dienst als van
de aannemende partijen in de hele
gemeente op dezelfde manier invullen. Aan
Cyber de taak om dit proces te begeleiden
en op een snelle en praktische manier te
implementeren.
Lees meer >

Nieuwe opleiding gecertificeerd
Inspecteur Beeldkwaliteit CROW
-------------------

3 en 17 oktober 2017
Ter voorbereiding op het CROW-examen
voor gecertificeerd Inspecteur Beeldkwaliteit,
biedt Cyber weer een tweedaagse opleiding
aan. Tijdens deze opleiding, die is bedoeld
voor iedereen die de beheerkwaliteit van de
buitenruimte meet of controleert, wordt zowel
de theorie als de praktijk behandeld.
Lees meer >

Beeldgericht werken in de praktijk
----------------------

13 en 19 september 2017
Steeds meer gemeenten werken bij het
onderhoud van de openbare ruimte met
beeldgericht werken. Maar hoe werkt dit? En
hoe houd je grip op de vereiste kwaliteit?
Tijdens een tweedaagse training biedt Cyber
handvatten om beeldgericht werken zo goed
mogelijk in de praktijk te brengen.
Meer over deze training >

Vacatures Cens-or Arbeidsbemiddeling >

Kom naar de Cyber kennisdagen! >

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u sjaak.v.d.vlies@cyber-adviseurs.nl toe aan uw adresboek.

