Veiligheidscoordinator gebouwen en productie

Groepsgrootte: Minimaal 6, maximaal 14 personen
Kosten: € 1975,- p.p. (excl. BTW)
Incl. lunch en cursusmap.
Docenten
Steef Strijbos , Guus Koomen,
Gert Contant
Wil je hierna verder?
Werkplekonderzoek I
Veiligheid II
Arbovakopleiding
Arbo-beleid
5de dag
De 5de dag is in intervisie vorm en
wordt er feedback gegeven op de opdracht. Deze dag wordt in overleg met
de docent gepland.
Voor Wie?
U heeft direct te maken met de arbeidsveiligheid binnen uw organisatie
en wilt handvatten om dit te organiseren. Het veiligheidsdenken wilt u
nader vorm en inhoud geven.
Intervisie;
Een intervisie bij Etop is een manier om
je werk als adviseur te onderzoeken.
Niet vanuit kennis, maar vanuit kunde.
Niet het ‘briljante idee’ staat centraal
maar de manier waarop je zo’n idee
introduceert binnen een organisatie.
Samen kijken en meerdere invalshoeken verkennen op een systematische
manier is de opzet van deze bijeenkomst. Je leert over jezelf en hoe je
effectief kunt worden of blijven..
Doel van de opleiding
Overzicht krijgen op alle voorkomende
veiligheidsrisico’s en de manieren
waarop deze zijn te beheersen. Inhoud
geven aan de rol van veiligheidscoördinator.

Als preventiemedewerker heb je te maken met
een groot aandachtsgebied. Veiligheid is daar in
veel gevallen een belangrijk onderdeel van. Veiligheidsissues spelen niet alleen in de industrie.
Of het nu gaat om een gemeentehuis, school of
zorginstelling, overal zullen veiligheidsrisico’s
bestaan. Denk alleen maar aan het uitvoeren
van onderhoudswerkzaamheden of het organiseren van de bedrijfshulpverlening.
Binnen Etop hebben we twee modules die
samen de opleiding tot veiligheidscoördinator
vormen. De basiscursus, Veiligheidsaspecten
voor de arbomedewerker I richt zich vooral op
de zichtbare risico’s op de werkvloer. Allerlei
praktische zaken komen aan bod, van gevaarlijke stoffen, verbouwingen en werken op hoogte.
De andere module (Veiligheidsaspecten voor de
arbomedewerker II) heeft een meer overkoepelende benadering van het thema veiligheid. Hoe
ga je om met ongevallen en incidenten, hoe kun
je de veiligheidscultuur beïnvloeden en welke
stappen zet je om verbeteringen te realiseren.
Door de combinatie van praktische veiligheidsissues en de meer beleidsmatige aspecten te
combineren, ontstaat een compleet beeld op
het thema veiligheid. Dat wat iemand die veiligheid coördineert nodig heeft om overzicht te
krijgen en strategie te bepalen.
Inhoud
·
·
·
·
·

Wettelijke kader van veiligheid
De verschillende soorten veiligheid
Veiligheidsrisico’s in de werkomgeving
Bedrijfsnoodplan en BHV
Ongevallen en incidenten registreren/
analyseren
·
Veiligheidsmanagement
·
Samenwerken aan veiligheid
·
Onderdeel van de opleiding is een dagdeel
intervisie waarin je samen met collega’s reflecteert op veiligheidsissues en/of gedrag binnen
je werkveld.

Bel voor informatie 033 46 55 881
Of mail naar info@etop.nl
Programma Veiligheid I
Dag 1
9.30 : 10.00
cursusdagen
10.00 : 10.30
		
10.30 : 11.30
		
		
11.30 : 12.30
12.30-13.30
13.30: 14.45
		
14.45 : 16.15
		
16.15 : 16.30
Dag 2
9.30 : 11.00
		
11.00 : 11.30
11.30 : 12.30
		
		
12.30-13.30
13.30 : 14.30
14.30 : 15.30
15.30 : 16.15
		
16.15 : 16.30

Kennismaking en toelichting op de
Veiligheid en wettelijk kader: de RI&E,
basisrisicofactoren, bronaanpak
Algemene veiligheidprincipes: Kinney
en Wiruth, cultuurladder, dominomodel, TOG, Vlinderdas
Machineveiligheid
Lunch - Pauze
Arbeidsmiddelen, keuringsprotocollen
en inspecties
Persoonlijke beschermingsmiddelen;
soorten en categorieën,
uitleg praktijkopdracht
Terugkoppeling op de praktijkopdrachten
Werken op hoogte
Bedrijfshulpverlening; wettelijk kader,
veiligheidsketen, gebouwvoorzieningen
Lunch - Pauze
Brand: bronnen, soorten, risico’s
De opzet van de BHV organisatie
Onderdelen van de basisopleiding 		
BHV en ontruiming
Afsluiting, evaluatie en certificaten

Steef Strijbos
S. Strijbos (1962) heeft op het gebied van
Milieu en Veiligheid uitgebreide ervaring
binnen productiebedrijven opgedaan als
hoofd van milieu- en veiligheidsafdelingen.
Vervolgens heeft hij bij een advies- en
opleidingsbureau gewerkt als adviseur en
opleider op het gebied van veiligheid. De
afgelopen 7 jaar werkt hij als Sr. Adviseur/
projectmanager bij een adviesbureau binnen de Unit Milieu- en Veiligheidsadvies
Industrie. In deze functie heeft bij een
groot aantal veiligheidsprojecten uitgevoerd binnen internationale industriële
bedrijven. De laatste jaren voert hij projecten uit op het gebied van veiligheidsverbetering en gedragsbeinvloeding.. Steef
studeerde Chemische Technologie aan de
HTS Hilversum en heeft daarna Milieukunde en Hogere Veiligheids Kunde gedaan.
Hij is bestuurslid van de NVVK vakgroep
Chemie/gevaarlijke stoffen, lid van de
NEN-normcommissie Risicomanagement
en docent/ontwikkelaar binnen de Hoger
Veiligheidskundige Opleiding.

Programma Veiligheid II
Dag 3
9.30 : 10.00
		
10.00 : 10.30
		
10.30 : 11.30
		
11.30 : 12.30
		
12.30 : 13.30
13.30 : 15.00
		
15.00 : 16.15
		
16.15 : 16.30

Kennismaking, toelichting op
programma en leerdoelen
Modellen van ongevallen en
incidenten
Oorzaken van ongevallen in beeld 		
brengen
Stappenplan onderzoek, onderzoeksplan en soorten onderzoek
Lunch
Analysemethoden bij ongevallen
(feitenboom, Tripod, tijdschema)
Uitwerken casuïstiek en toepassen
analysemethoden
Uitleg praktijkopdracht en afsluiting

Dag 4
9.30 : 11.00
		
11.00 : 12.00
		
12.00 : 12.30
12.30 : 13.30
13.30 : 14.30
		
14.30 : 15.30
		
15.30 : 16.15
		
16.15 : 16.30

Terugkoppeling op de praktijkopdrachten
Structurele risicobeheersing;
aandachtsgebieden en processen
Methoden van kwalificeren van risico’s
Lunch
Kwaliteitssystemen en methodieken
nader belicht
Beheersstrategieën en inzichtelijk
maken van organisatie van veiligheid
Casuïstiek; oefenen met praktijkvoorbeelden
Afsluiting, evaluatie en certificaten

3

Guus Koomen
Guus Koomen, senior HSE-adviseur en
veiligheidscultuur adviseur, heeft een
achtergrond als hoger veiligheidskundige,
bedrijfskundige en is in dit vak 20 jaar
actief. Hij is verantwoordelijk geweest voor
uiteenlopende projecten in het kader van
veiligheidsverbetering bij diverse klanten
zoals FrieslandCampina, Defensie, NAM/
Shell, RWS, Radboud ziekenhuis, etc. Tevens is hij betrokken bij de ontwikkelingen
van leiderschap-, feedback workshops en
cultuur- en veiligheid meetinstrumenten.
Daarnaast is Guus oprichter en voorzitter
van een Hearts and Minds netwerk.

