
DATA EN LOCATIES 
De Praktijkdagen Veilig Werken voor middenkader en management vinden 

in 2016 plaats op:

DATUM LOCATIE PLAATS
 • Donderdag 10 maart Brasserie ‘t Blaakven Weert

 • Donderdag 9 juni Delta Hotel Vlaardingen

 • Donderdag 22 september Hotel Van der Valk Assen

 • Donderdag 10 november Hotel Van der Valk Amersfoort

De Praktijkdagen starten om 9.30 uur en sluiten af om 17.00 uur. Na afronding 

ontvangt u een certificaat van deelname.

KOSTEN
De deelname aan één van de Praktijkdagen Veilig Werken voor middenkader 

en management (vier modules) is kosteloos. Zaalreservering, docenten en 

de lunch brengen echter kosten met zich mee. Indien u na aanmelding alsnog 

verhinderd bent, dient u dit uiterlijk 72 uur van tevoren aan ons door te geven 

via s.verhoev@uneto-vni.nl. Bij te late afmelding of absentie zijn wij helaas 

genoodzaakt een deel van de gemaakte kosten bij u in rekening te brengen. 

Hierbij gaat het om een bedrag van 100 euro exclusief btw. per persoon.

AANMELDEN
Behoort u tot het middenkader of het management en hecht u grote waarde 

aan de persoonlijke veiligheid van uw collega’s? Schrijf u dan nu in voor één 

van de Praktijkdagen!  

U kunt zich aanmelden via www.ii-mensenwerk.nl/praktijkdagen2016. 

Voor uw aanmelding kunt u ook contact opnemen met Susanne Verhoev van 

UNETO-VNI via 079 - 3250606 of via mail s.verhoev@uneto-vni.nl. 

GRAAG TOT ZIENS OP ÉÉN VAN DE PRAKTIJKDAGEN!
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Wilt u een bezoek van de Inspectie SZW met vertrouwen 
tegemoet zien en met glans kunnen doorstaan? Wilt u de 
laatste ontwikkelingen in uw bedrijf inzetten om veilig werken 
te stimuleren? Blijft u voldoen aan de arbowetgeving en behoudt 
u uw certificering zonder drempels? Het is uw (mede)verantwoor-
delijkheid het veiligheidsgedrag binnen uw bedrijf te bevorderen. 
Elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de speciaal voor 
het middenkader en het management in de installatie- en isolatie-
branche ontwikkelde Praktijkdagen Veilig Werken. 

De Praktijkdag Veilig Werken is een inspirerende en interactieve dag met interessante 

workshops, onder leiding van professionele cursusleiders met bewezen (praktijk-)

deskundigheid. Zij praten u bij over de actuele wetgeving en technieken én geven 

u praktische handvatten om de veiligheid op de werkvloer te vergroten. Daarnaast 

wisselt u ervaringen uit met collega’s uit andere bedrijven. Wat u kunt verwachten? 

Alle workshops op een rij!

 • VEILIG WERKEN OP HOOGTE
   Werken in de installatie- en isolatiebranches betekent soms letterlijk werken  

op grote hoogte. Het is daarom goed om meer te weten over de vernieuwde  

Arbocatalogus “Werken op hoogte”. In deze workshop hoort u over de juiste 

toepassing van bijvoorbeeld randbeveiliging, maar ook van ladders, trappen 

en rolsteigers. Ook wordt aandacht besteed aan de vraag wanneer gebruik 

mag worden gemaakt van persoonlijke valbeschermingsmiddelen in plaats van 

bronmaatregelen en collectieve beschermingsmiddelen. De doelmatige en veilige 

toepassing van de hulpmiddelen staat centraal. 

 • JURIDISCHE AANSPRAKELIJKHEID OP LOCATIE
  In deze workshop krijgt u inzicht in de aansprakelijkheidsketen bij een ongeval,   

  de rol van de Inspectie SZW en de verantwoordelijkheden van de onderaan-  

  nemers en ZZP-ers. Naast uw rechten en plichten op de bouwplaats behandelt   

  deze workshop verder onder meer de vraag welke certificeringen of instructies 

  u nodig heeft bij specifieke werkzaamheden.

 

 • FYSIEKE BELASTING
   Bij veel werkzaamheden in de installatie- en isolatiebranches is sprake van fysieke  

belasting. Veel til-, duw- en trekwerk kan leiden tot fysieke overbelasting.  

Er wordt momenteel druk gewerkt aan de Arbocatalogus Fysieke Belasting.  

Deze zal met u doorlopen worden. En dit is een workshop die u helpt om met een 

juiste werkhouding, een goede risico-inschatting en het gebruik van adequate 

hulpmiddelen fysieke overbelasting te voorkomen.

 • OMGAAN MET DE DIVERSE VERPLICHTE RISICO-INVENTARISATIES 
  EN -EVALUATIES
   Sociale partners hebben een nieuwe RI&E instrument ontwikkeld. Tijdens deze 

workshop maakt u hiermee kennis. Ook het Veiligheids- & Gezondheidsplan

  (V&G), de Taak Risico Analyses (TRA) en de Laatste Minuut Risico Analyse

  (LMRA) komen aan de orde. Maar hoe luiden de verplichtingen nu precies en hoe  

  voldoet u het beste aan de normen? Met het toelichten van de verplichtingen en

  de bestaande en nieuwe hulpmiddelen leert deze workshop u zo goed en  

  profijtelijk mogelijk met de instrumenten om te gaan.
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