Bijscholing Operationele Arbeidshygiëne
Gelling Veiligheid
Opleidingen, boeken/software op het
gebied van Arbeidsomstandigheden,
risicomanagement en arbeids en
procesveiligheid

Adres

Na- en bijscholing voor OVK-ers en MVK-ers
Ook dit najaar organiseert Gelling Veiligheid weer een paar mooie
nascholingsmiddagen voor OVK-ers en MVK-ers. Op deze middagen wordt u
door veiligheidsspecialisten die veel weten van de theorie én van de praktijk
weer up-to-date gebracht wat betreft de laatste ontwikkelingen in arbo- en
veiligheidsland. Na de scholing volgt een (werk)diner om te eten, overleggen
en netwerken. Na het diner gaat u filevrij weer naar huis.

Postadres
Gelling Publishing en Training
Postbus 249
2910 AE Nieuwerkerk aan den IJssel
Bezoekadres
Prins Alexanderlaan 1a
2912 AJ Nieuwerkerk aan den IJssel
tel kantoor 0180-319298
tel mobiel 06-51314903
fax 0180-320069
email info@gelling.nl

Agenda
16 november: Bijscholingsdag Operationele Arbeidshygiëne
Op deze middag en avond wordt ingegaan op de ins en outs van hinderlijke
en schadelijke omgevingsfactoren die de gezondheid van de werknemer
nadeling kunnen beïnvloeden.
Dit zijn de onderwerpen die besproken worden:
Een doorkijk in de arbeids-hygiënische praktijk
Chemicaliën / gevaarlijke stoffen / toxica stoffen / CMR stoffen
Biologische agentia
Schadelijk geluid en trillingen
Binnenklimaat
Fysische belasting en ergonomie
Aan het eind van de avond zijn de deelnemers in staat om
een arbeidshygiënisch probleem te herkennen
(preventieve) maatregelen te nemen om dit soort problemen te
beheersen
als een goede gesprekspartner van de preventiecoördintaor en / of

6 september 2017
Start opleiding OVK
Rotterdam
13 september 2017
Start opleiding MVK
Woerden / Rotterdam
15 / 16 september 2017
Start OVK vrijdag / zaterdag
Noord-Scharwoude
21 september 2017
Start opleiding OVK
Woerden
26 september 2017
Start opleiding OVK
Zwolle
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arbeidshygiënist te fungeren in het kader van de RI&E of het
beheersen van arbeidhygiënische problemen
te fungeren als de 'neus en oren' van de preventiecoördinator en / of
arbeidhygiënist

De docent
De docent van deze bijscholingsmiddag is Peter Tijssen. Peter Tijssen is een
gecertificeerd arbeidshygiënist (RAH).

Kosten
De kosten voor deze na- / bijscholing bedragen € 285 excl. btw voor bij de
SVK geregistreerde OVK-ers en MVK-ers en € 345 excl. btw voor overige
belangstellenden. De kosten voor het studiemateriaal en het werkdiner zijn
bij dit bedrag inbegrepen. Door bijwoning en betaling van deze middag wordt
een bestaande OVK-registratie voor een periode van twee jaar verlengd.

27 september 2017
Start opleiding HVK
Rotterdam
28 september 2017:
OVK-nascholingsdag: De TaakRisico- Analyse (TRA)
Gelling Veiligheid, Rotterdam
2 november 2017:
OVKnascholingsmiddag: Aansprakelijkheid
en nieuwe arbo-wetgeving
Gelling Veiligheid, Rotterdam
16 november 2017:
na- en bijscholingsmiddag
Operationele Arbeidshygiëne
Gelling Veiligheid, Rotterdam

Datum, tijd en Locatie
16 november 2017
13.00 - 18.00 uur: bijscholing18.45 - 20.30: werkdiner
Hotel Van der Valk, Nieuwerkerk a/d IJssel

Social media

Meer informatie lezen of aanmelden?
Ga dan naar de site van Gelling Veiligheid
Download het leaflet over de bijscholing Operationele Veiligheid

Vragen? Mail ons of bel ons (0180-319298 of 06-51314903)
www.gellingveiligheid.nl

Iedere keer automatisch de nieuwsbrief van Gelling Veiligheid
ontvangen? Dat kan! Schrijf u hier in

Klik hier indien u zicht wilt afmelden voor deze nieuwsbrief
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