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Geachte mevrouw Jansen,

Het team van InRIO wenst u en uw collega’s een goed 2015 toe!

Wij danken u en uw collega’s hartelijk voor uw opdracht(en) en/of belangstelling voor InRIO in 2014.
In deze brief beschrijven wij in het kort wat InRIO in 2014 heeft gedaan en waarmee wij u in 2015 kunnen
ondersteunen. En natuurlijk willen wij u en uw collega’s een goed Nieuwjaar toewensen middels
bijgevoegde kerstkaart pen.

Wat hebben wij in 2014 gedaan?
 Meegegroeid met de toename van adviesvragen (maatregelenplannen, ontwerp, bestekken, toezicht









en directie, controle proefstukken en gespecialiseerd advies) en hiervoor nieuwe medewerkers
aangenomen en opgeleid:
o Afra Mulders-Hogenbirk is vanuit een afstudeerstage bij InRIO doorgestroomd en houdt
zich voornamelijk bezig met het beoordelen van rioolinspecties.
o Clenn Poulie heeft HBO watermanagement gestudeerd en verzorgt onder andere de
afhandeling en conceptrapportage van proefstukken, tekenwerk en ondersteunt de
andere werkvoorbereiders bij tal van werkzaamheden.
o Miranda van Haren ondersteunt InRIO bij het relatiebeheer en is gastvrouw bij de
cursussen. Dit combineert zij met haar eigen werkzaamheden als yogadocente en masseur.
Nieuwe cursussen ontwikkeld (o.a. Basiskennis Asset Management voor rioolbeheerders, ingepland op
19 januari 2015 bij InRIO), zie www.inrio.nl voor meer informatie.
Voorbereidingen voor het verwerken van de nieuwe bestandsformaten van rioolinspecties getroffen.
Lid geworden van de branche vereniging NSTT-Leidingrenovatie (en zitting in werkgroep ‘Techniek’).
Gespecialiseerd toezicht en advies bij uitvoering van relining projecten uitgevoerd.
Deelgenomen aan de RioleringsVakdagen in Gorinchem en het Forum relinen 2014 in Vianen en de InRIO
Infodagen georganiseerd.
De kostprijzen van de KRI aangepast aan de marktsituatie (lagere prijzen voor relinen).
InRIO
Aanpassing bedrijfsstructuur van InRIO advies- en ingenieursbureau B.V.
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o Maarten van Valkenburg maakt al ruim 3 jaar deel uit van het management
6582 DB Heumen
team en wordt per 1 januari 2015 mede-eigenaar van InRIO;
Postbus 121
o Maarten houdt zich voornamelijk bezig met het aansturen van het
6580 AC Malden
ingenieursbureau en het in goede banen leiden van de adviesprojecten.
Nederland
024-388 0418
bgg 06-14507830
info@inrio.nl
www.inrio.nl

Op al onze adviesopdrachten is van toepassing: 'De Nieuwe Regeling 2011,
Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011'.
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Wat gaan wij in 2015 doen?
 U ook in 2015 vakkundig adviseren en/of opleiden op het gebied van riolering (met als speerpunt
rioolbeheer en rioolrenovatie).
 U helpen goede aanbesteding- en contractdocumenten voor rioolwerkzaamheden te maken
(bijvoorbeeld via een OMOP, standaard RAW bestek of PvE, EMVI) en de werken tot tevredenheid op te
laten leveren.
 De prijzen voor 2015 weer niet verhogen maar zelfs verlagen door toevoegen van dagprijzen voor
omvangrijke opdrachten (deze dagtarieven liggen ca. 15 % onder onze uurtarieven).
 De BRI viewer en BRI beoordelingstool aanpassen aan de nieuwe bestandsformaten van
rioolinspectiegegevens.
 U ondersteunen om uw projecten goed voor te bereiden en af te ronden!
 U ondersteunen met het maken of controleren van maatregelenplannen.
 Voorop blijven lopen als deskundig en gespecialiseerd adviesbureau voor rioleringsbeheer en
rioolrenovaties.
 Gemeenten vragen mee te werken aan een pilot om de locatiekeuze van proefstukken te optimaliseren.
 Verder uitdragen van kennis door het organiseren van (maatwerk) cursussen en maatwerk
opleidingstrajecten.
 Deelnemen aan de Infratech in Ahoy Rotterdam (20 t/m 24 januari 2015).
 Deelnemen aan de Rioleringsvakdagen in Gorinchem (17 t/m 19 maart 2015).
 Organiseren InRIO Relatiedagen bij InRIO in Heumen (11 en 12 juni 2015).
 Als sponsor deelnemen aan het eerstvolgende Forum relinen & rioolbeheer.
Voor cursussen neemt u contact op met Elly van de Sanden (via cursussen@inrio.nl).
Voor advies, werkvoorbereiding en controle bij uitvoering neemt u contact op met Maarten van Valkenburg
(via m.vanvalkenburg@inrio.nl).

Met vriendelijke groeten,

InRIO advies- en ingenieursbureau B.V.
Edith Jansen
ZKS Gecertificeerd adviseur rioolrenovaties

Bijlagen :
1) InRIO in 2015 (vernieuwde contactgegevens InRIO per 1 januari 2015)
2) Cursusaanbod/inschrijfformulier InRIO cursussen voorjaar 2015 (cursusdata vanaf 19 januari 2015)
3) Kerstkaart pen

PS
Ontvangt u van ons nog geen informatieve nieuwsbrief (4x per jaar), uitnodigingen voor evenementen en excursies en/of
informatie over ons cursusaanbod? Dan hebben wij uw e-mailadres misschien nog niet (goed) in ons systeem verwerkt.
U kunt zich aan- of afmelden voor onze digitale en analoge correspondentie en/of uw gegevens verbeteren door het sturen
van een e-mailbericht naar: nieuwsbrief@inrio.nl en hierin uw wensen aangeven.
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Op al onze adviesopdrachten is van toepassing: 'De Nieuwe Regeling 2005, Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011'

