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AUXILIUM
Voor gezond en veilig werken

 

AAN DE SLAG MET DE ZELFINSPECTIE GEVAARLIJKE STOFFEN
Waarom?
Het werken met gevaarlijke stoffen kan risico’s met zich meebrengen voor de medewerkers.  
In de Arbowetgeving zijn daarom verschillende verplichtingen opgenomen. Zo moet een bedrijf  
bijvoorbeeld een register bijhouden van de stoffen en een inschatting maken van de blootstelling.
Gebleken is dat sommige bedrijven de materie en de wetgeving ingewikkeld vinden. Daarom heeft 
I-SZW (voorheen Arbeidsinspectie) een digitaal hulpmiddel ontwikkeld waarmee bedrijven een  
zelfinspectie kunnen uitvoeren.
De zelfinspectie is bedoeld als hulpmiddel voor het bedrijf om na te gaan of ze aan het beleid 
voldoet en, zo nodig, welke stappen ze moet nemen om hier wel aan te voldoen.

Wat?
Tijdens een ééndaagse, op de praktijk gerichte training wordt informatie gegeven over gevaarlijke 
stoffen, de zelfinspectie en praktische tools voor het uitvoeren van de inventarisatie verplichtingen. 
Aan de hand van voorbeelden en echte werksituaties wordt geoefend in het doorlopen van de 
zelfinspectie. 

   Na afloop kan de deelnemer antwoord geven op de volgende vragen:
 • Welke verplichtingen heb ik vanuit de Arbowet en –regelgeving?
 • Hoe zet ik een registratie op?
 • Hoe leid ik grenswaarden af?
 • Hoe beoordeel ik de blootstelling aan gevaarlijke stoffen?
 • Hoe bepaal ik het risico van deze blootstelling?
 • Voldoe ik aan de inspectiecriteria van I-SZW?

Aan het eind van de dag weet de deelnemer wat er moet gebeuren en heeft hij al een begin  
gemaakt met de uitvoering ervan.

Eerstvolgende datum dinsdag 25 november 2014
Voor wie HSE-managers, KAM-coördinatoren, preventiemedewerkers en anderen  
 die aan de slag willen met het inventariseren van gevaarlijke stoffen
Wat Een ééndaagse training met maximaal 12 deelnemers
Locatie Teugseweg 27 te Deventer
Docenten De workshop wordt gegeven door docenten van Auxilium HSE. 
 De docenten zijn gecertificeerde arbeidshygiënisten met minimaal 15 jaar  
 ervaring met het registreren en beoordelen van blootstelling aan 
 gevaarlijke stoffen.
Kosten € 475,- (excl. BTW), inclusief lunch. 
 Klanten van Auxilium HSE krijgen korting op deze cursus. 
 Zij betalen € 275,- (excl. BTW), inclusief lunch.

Meer informatie en inschrijven, kunt u krijgen bij één van onze docenten:

Mariska Droog 06 – 460 77 350 Mariska@auxiliumhse.nl
Roberto d’Onofrio 06 – 186 37 689 Roberto@auxiliumhse.nl
Tamara Onos 06 – 546 56 757 Tamara@auxiliumhse.nl

“Prima workshop, voldoende praktisch,  
        goede opbouw en veel oefeningen”

DEELNEMERS 
GAVEN DEZE 
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