
DATA EN LOCATIES
De Praktijkdagen Veilig Werken voor monteurs en uitvoerend leidinggevenden 

vinden in 2016 plaats op:

DATUM LOCATIE PLAATS
 • Woensdag 16 maart Bouw & Infra Park Harderwijk

 • Woensdag 13 april Hotel Van der Valk Voorschoten

 • Woensdag 18 mei Hotel Van der Valk Akersloot

 • Woensdag 22 juni Hotel Van der Valk Assen

 • Woensdag 14 september Brasserie ‘t Blaakven Weert

 • Woensdag 5 oktober Hotel Van der Valk Duiven

 • Donderdag 24 november Delta Hotel Vlaardingen

De Praktijkdagen starten om 8.30 uur en sluiten af om 16.30 uur. Na afronding 

ontvangt u een certificaat van deelname. En wanneer u VCA-gecertificeerd 

bent, kunnen de workshops als toolboxen meetellen.

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

monteurs en uitvoerend leidinggevenden (vijf modules) bedragen € 75,- 

per persoon, exclusief btw.  De lunch is bij de dag inbegrepen. 

De extra kosten voor de avondmodule ‘Certificaat Hoogwerker’ bedragen 

€ 125,- per persoon exclusief btw. (incl. avondmaaltijd).

AANMELDEN
Bent u monteur of uitvoerend leidinggevende en vindt u uw eigen veiligheid 

en die van uw werkomgeving belangrijk? 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 s.verhoev@uneto-vni.nl. 

GRAAG TOT ZIENS OP ÉÉN VAN DE PRAKTIJKDAGEN!
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Veilig werken is de basis voor een gezonde werkomgeving. 
Elke dag weer. Neem daarom deel aan één van de speciaal voor 
monteurs en uitvoerend leidinggevenden in de installatie- en 
isolatiebranche ontwikkelde Praktijkdagen Veilig Werken. 
Omdat uw bedrijf wilt voldoen aan de arbowetgeving. Omdat 
u een bezoek van de Inspectie SZW met vertrouwen tegemoet 
wilt zien. En vooral omdat u veilig wilt werken.

De Praktijkdag Veilig Werken is een inspirerende en interactieve bijeenkomst met 

verschillende workshops onder leiding van professionele cursusleiders met bewezen 

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

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

wisselt u ervaringen uit met collega’s uit andere bedrijven. De workshops van de 

Praktijkdag staan garant voor boeiende onderwerpen waaronder veilig werken op 

hoogte, veilig omgaan met gevaarlijke stoffen en veilig op weg gaan. 

 • 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 Arbo-

  catalogus “Werken op hoogte”. In deze workshop leert u de juiste toepassing van 

  bijvoorbeeld randbeveiliging, maar ook van ladders, trappen en rolsteigers. Ook  

  leert u wanneer u gebruik mag maken van persoonlijke valbeschermingsmiddelen 

  in plaats van bronmaatregelen en collectieve beschermingsmiddelen én hoe u 

  deze op een doelmatige en veilige manier kunt toepassen.

 • VEILIG OMGAAN MET GEVAARLIJKE STOFFEN
  In 2016 gaat de Inspectie SZW opnieuw controleren op het gebruik van 

  asbest en kwarts. Genoeg reden om uw kennis weer eens op te frissen. In deze   

  workshop leert u niet alleen de gezondheidsrisico’s van stoffen als asbest en 

  kwartsstof te herkennen, maar leert u ook de maatregelen toe te passen om hier 

   op een veilige manier mee om te gaan. Nieuw in deze workshop zijn de risico’s en  

  veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van kit, lijm en oplosmiddelen.

 • 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. Samen 

met u lopen we de Arbocatalogus Fysieke Belasting op hoofdlijnen door. In deze 

workshop leert u hoe u met een juiste werkhouding, het goed kunnen inschatten 

van risico’s en het gebruik van de juiste hulpmiddelen fysieke overbelasting kunt 

voorkomen.

 • VEILIG OP WEG
   Je leest het wel eens in de krant: bedrijfsbussen die verkeerd beladen zijn of 

materialen die van de bedrijfsbus afvallen. Voor een veilig gebruik van de 

  bedrijfsbus is niet alleen de rijvaardigheid van de chauffeur van belang, maar   

  ook de inrichting van de bus. In deze workshop krijgt u praktische handvatten   

  voor het optimaal beladen van de bedrijfsbus (zowel binnen de bedrijfsbus als op  

  de imperiaal) en leert u meer over zaken als de remweg van de bedrijfsbus en het  

  gevaar van bijvoorbeeld hands on bellen achter het stuur.

 • VEILIG GEBRUIK VAN DE HOOGWERKER
  Aan het werken met de diverse types hoogwerkers zijn risico’s en maatregelen 

  verbonden. Maar wat zijn deze risico’s en maatregelen precies en wat betekenen 

  ze voor het verrichten van uw werkzaamheden? Deze workshop biedt u praktische 

  handvatten voor een juist en veilig gebruik. In de avonduren bestaat de mogelijk- 

  heid voor het (opnieuw) behalen van uw drie jaar geldige hoogwerkerscertificaat.

 • EXTRA: CERTIFICAAT HOOGWERKER
  Ongeveer 80 procent van de ongevallen met hoogwerkers zijn terug te voeren

  naar foutief of onveilig handelen door de gebruiker. Wanneer iemand het

  Certificaat Hoogwerker behaalt, kan hij de risico’s begrijpen en ook in moeilijke

  situaties de juiste beslissing nemen om verantwoord te werken. Deze avondmodule

  wordt afgesloten met een theorie- en praktijktoets. Bij positief resultaat ontvangt

  de deelnemer het Certificaat Hoogwerker met een geldigheid van drie jaar.

  De kosten voor deze avondmodule bedragen  € 125,- per persoon, exclusief btw.

  Bij deze avondmodule is avondeten inbegrepen. Het Certificaat Hoogwerker kan 

  alleen behaald worden indien ook het dagprogramma gevolgd wordt.

  De avondmodule duurt tot 20.30 uur. 
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