Praktijkdagen Veilig en
Gezond Werken 2019
voor middenkader en management

Veilig werken is dé basis voor een gezonde
werkomgeving, elke dag weer. Neem daarom
deel aan één van de Praktijkdagen Veilig
en Gezond Werken voor middenkader en
management in de installatiebranche.
Zo blijft uw arbokennis actueel, maakt u
werk van veilig en gezond werken en kunt
u een bezoek van de Inspectie SZW met
vertrouwen tegemoet zien.
De praktijkdag is een inspirerende en interactieve
bijeenkomst met verschillende modules onder leiding
van professionele workshopleiders met bewezen
deskundigheid. Zij praten u bij over de actuele wetgeving
en technieken en geven u praktische handvatten om
veiligheid op de werkvloer te vergroten. Daarnaast wisselt
u ervaringen uit met collega’s van andere bedrijven.
Tijdens de praktijkdag doet u kennis en ervaring op. waar
u meteen mee aan de slag kunt.
We organiseren ook praktijkdagen voor monteurs en
uitvoerend leidinggevenden met een ander programma
dat meer toegespitst is op de situatie op de werkvloer.

De praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2019 zijn
georganiseerd in samenwerking met:

Tijdens de praktijkdag komen de
volgende onderwerpen aan bod
Veilig gedrag en
veiligheidscultuur

Ketenaansprakelijkheid in
het bouwproject

Wat is de relatie tussen veilig gedrag en
een veiligheidscultuur? Veiligheid op de
werkvloer is vaak ook letterlijk een zaak
van levensbelang. Met de introductie
van een veiligheidscultuur kan het veilig
en gezond werken structureel worden
geoptimaliseerd.

Hoe kunt u en/of uw organisatie
zich wapenen tegen de valkuilen
bij het werken in de keten? Wat
kunnen de gevolgen zijn bij de
inzet van inleenkrachten, zzp’ers
en jeugdigen. Hoe kan dit geborgd
worden in inkoopcontracten. Wat is de
interventietool van de Inspectie SZW?

Samenhang Risico-
Inventarisatie en -evaluatie
(RI&E), F
 unctie-RI&E, TRA en
V&G-plan

De rol van de preventie
medewerker binnen
uw organisatie

Wat is de samenhang tussen deze
middelen? Welke relatie heeft de Taak
Risico Analyse en Laatste Minuut Risico
Analyse met de Arbowet en VCA? Wat is
de toegevoegde waarde van een centraal
actueel en dynamisch Plan van Aanpak?

Wat is de toegevoegde waarde
van de preventiemedewerker? Wat
zegt de Arbowet hierover? Is de
preventiemedewerker een spil of
verspilling?

Data en locaties

De praktijkdagen vinden plaats op:
27 maart		
12 juni			
4 september		
27 november		

Eindhoven
Rotterdam
Assen
Amersfoort

De praktijkdagen duren van 09.30 tot
17.00 uur. Na afronding ontvangt u een
certificaat van deelname.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via
www.technieknederland.nl/
praktijkdagen-2019
Voor uw aanmelding kunt u ook contact
opnemen met Susanne Klinge op
T 079 325 06 06 of
E s.klinge@technieknederland.nl.

Kosten

Uw deelname aan één van de
praktijkdagen is kosteloos.

Techniek Nederland
Bredewater 20
2715 CA Zoetermeer
Postbus 188
2700 AD Zoetermeer
T 079 325 06 50
E info@technieknederland.nl

technieknederland.nl

