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BV&T opleiding & advies 
Cursus VCA voor leidinggevenden VCA-VOL

Training Informatie
Een VCA-VOL certificaat geeft aan in hoeverre
leidinggevende medewerkers en ZZP�ers weten hoe zij
zelf en andere medewerkers op een veilige manier hun
werkzaamheden dienen uit te voeren. Met een cursus
VCA-VOL bij BV&T haalt u vertrouwd, snel en
gemakkelijk uw VCA-VOL certificaat. BV&T komt naar
uw organisatie of bedrijf toe om de cursus te
verzorgen. De cursus wordt volledig afgestemd op de
werksituatie en het niveau van uw medewerkers. Wij
zullen hen volledig begeleiden tot het examen. Het
VCA-VOL examen wordt afgenomen door een erkend
examenbureau. Voordat dit examen plaatsvindt zal er
een proefexamen worden gedaan.

Programma

» Afgestemd op uw werksituatie
» Arbeidsomstandigheden- en milieuwetgeving
» Ontstaan van ongeval
» Bevorderen veilig werken
» Motivatietechnieken om veilig werken te bevorderen
» Opstellen en invoeren van veiligheidsprocedures
» Taak-risico-analyse
» Bedrijfsnoodplan
» Gevarenbronnen
» Toxicologie
» Ergonomie

Resultaat
Tijdens deze cursus leert u om het veiligheidsproces in
uw organisatie of bedrijf beter te organiseren en
beheersen. U wordt begeleid om succesvol het
VCA-VOL examen af te leggen. Wanneer u het
VCA-VOL examen heeft behaald, bent u bekend met
de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige
situaties op de werkvloer en het organiseren van
toolboxmeetings voor uw medewerkers. Daarnaast
weet u hoe u arbeidsongevallen kunt voorkomen.

Maximaal resultaat
In de training VCA voor leidinggevenden VCA-VOL
vormt ~maatwerk~ steeds het uitgangspunt.
Praktijkgerichte oefeningen, opdrachten en
rollenspelen vormen de basis van al onze trajecten.
Door de unieke juiste match, sluit de onderwerpen in
de training direct aan bij uw dagelijkse praktijk.
Hierdoor behaalt u meer resultaat na de training. U
zult de omgang met de trainer als zeer prettig ervaren.

Voorafgaand aan deze cursus VCA voor
leidinggevenden VCA-VOL bepalen wij met u het
startniveau door middel van een doelstellings of intake
gesprek. Ook bespreken wij het beoogde eindniveau
met u. Tevens bestaat de mogelijkheid om het niveau
van een gehele afdeling of organisatie te laten bepalen
of functieprofielen te voorzien van kenniseisen.
Hiervoor heeft BV&T een unieke gouden formule
ontwikkeld.
Investering

Maatwerk:
In-Company 1 groep:
Deelnemersprijs pp:

Dag(delen) / uren per sessie:
Totaal:

Calculeer uw eigen (groeps)-training
zie www.bvtopleiding.nl

altijd
1499,-

178,-
1 / 8

1677,-

Flexibele agenda/afstemming
Flexibilteit is onontbeerlijk in onze dienstverlening aan
u. Onze trainer zal met u samenwerken om de VCA
voor leidinggevenden VCA-VOL in te zetten hoe,
wanneer en waar u het nodig hebt. De agenda wordt
bijvoorbeeld met onze trainer persoonlijk afgestemd.
BV&T kan u breed ondersteunen in bijvoorbeeld:
training, gecombineerde leerontwerpen, training voor
trainers, onderzoeken (medewerker- tevredenheid)
workshops, coaching (persoonlijk of per team) en
w.v.t.t.k.

BV&T opleiding & advies

Locatie: In-Company

Telefoonnr: 088-7744333

Mail: fgboerman@bvtgroep.com

Mvrgr, Ingrid Boerman

Wenst u deze aanbieding of andere training? Mail voor meer informatie fgboerman@bvtgroep.com.
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