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Aansprakelijkheid en de nieuwe Arbo-wetgeving anno 2017

Na- en bijscholing voor OVK-ers en MVK-ers, en HVK-ers

Ook dit najaar organiseert Gelling Veiligheid weer een paar mooie
nascholingsmiddagen voor OVK-ers, MVK-ers en HVK-ers. Op deze middagen  en
deels avonden 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. Tijdens deze studiedag gaan wij na het eten nog een
uur door, dit vanwege het belang van het onderwerp en de actualiteit (denk aan de
uitzending van De Monitor...)

2 november: Actualiteitendag Aansprakelijkheid en de nieuwe
Arbowetgeving 

Op 2 november as. organiseert Gelling Veiligheid een verdiepingsmiddag en avond
over aansprakelijkheid en de nieuwe Arbowetgeving voor OVK-ers, MVK-ers en
andere belangstellenden (HVK-ers). Deze middag en avond staan in het teken van
bijzondere vormen van aansprakelijkheid en civielrechtelijke aansprakelijkheid bij
arbeidsongevallen en beroepsziekten.

In hoog tempo frissen de docenten globaal de juridische kennis van de opleidingen
voor OVK en MVK op, behandelen zij de recente aanpassingen in de wetgeving en
gaan ze in op de gevolgen voor het werkveld van de veiligheidskundige. Deze
aspecten worden bekeken vanuit het standpunt van de werknemer, de werkgever
en de veiligheidskundige zelf.  Aan de hand van recente arresten worden
praktische richtlijnen geformuleerd voor de veiligheidskundige.
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Adres
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Gelling Publishing en Training
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Prins Alexanderlaan 1a
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Agenda

28 september 2017:
OVK-nascholingsdag: De Taak-
Risico- Analyse (TRA)
Gelling Veiligheid, Rotterdam

2 november 2017:
OVK-
nascholingsmiddag: Aansprakelijkheid
en nieuwe arbo-wetgeving
Gelling Veiligheid, Rotterdam

16 november 2017:
na- en bijscholingsmiddag
Operationele Arbeidshygiëne 
Gelling Veiligheid, Rotterdam
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De docenten

De docenten van deze middag zijn mr. Jan Harmen Kwantes (TNO) en mr.
Jan Kees den Haan (advocaat, aansprakelijkheid, Arbowetgeving). Beide
docenten hebben hun sporen ruimschoots verdiend op het gebied van veiligheid,
aansprakelijkheid en Arbowetgeving. Zij hebben zowel theoretische kennis als veel
praktijkervaring op dit gebied.

Kosten

De kosten voor deze na- / bijscholing bedragen € 295 excl. btw. De kosten voor het
studiemateriaal en het werkdiner zijn bij dit bedrag inbegrepen. Door bijwoning
en betaling van deze middag wordt de OVK-registratie bij Hobeon-
SKO voor een periode van twee jaar verlengd.

Datum, tijd en Locatie

2 november 2017
13.00 - 19.30 uur,

Hotel van der Valk, Nieuwerkerk aan den IJssel/Rotterdam

Meer informatie lezen of aanmelden? 
Ga  naar de site van Gelling Veiligheid

Vragen? Mail ons of bel ons (0180-319298 of 06-51314903)

www.gellingveiligheid.nl
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