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Meer maatwerk met een bedrijfstraining
Wist u dat we in 2015 ruim 2000 deelnemers met een bedrijfstraining hebben opgeleid? Al deze deelnemers
wilden graag bijblijven in hun vakgebied over de toepassing van normen in de praktijk. En terecht, want de
ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op.
Misschien is een training voor meerdere collega’s tegelijk en op maat gemaakt ook interessant voor u. Niet alleen
kunt u zelf de locatie kiezen, het kost u ook minder tijd en geld. Daarnaast is een bedrijfstraining goed voor de
teamspirit. De onderlinge interactie zorgt voor een betere opname van de stof in de praktijk.
Onze docenten werken vrijwel allemaal mee aan de ontwikkeling van normen. Ze zijn dagelijks bezig met de
toepassing ervan in de praktijk. U kunt dus rekenen op een verhelderende en relevante koppeling met de praktijk.
In deze folder treft u een overzicht aan van de trainingen die we voor u kunnen verzorgen. Kiest u voor maatwerk
dan kunt u allerlei situaties uit de praktijk aandragen, die tijdens de training aan bod zullen komen. Informeer
eens naar de mogelijkheden. Onze adviseurs staan u graag te woord. Of vraag een vrijblijvende offerte aan via
www.nen.nl/bedrijfstraining.

Jappe van der Zwan, manager NEN Standards Products & Services

TOELICHTING PICTOGRAMMEN
Ons trainingsaanbod bestaat uit verschillende soorten trainingen. Om in één oogopslag te verduidelijken welke
training u kunt volgen, maken we gebruik van pictogrammen. Hieronder kunt u aflezen waar een pictogram voor staat.

Open-roostertrainingen, u deelt klassikaal ervaringen met andere organisaties.

Bedrijfstrainingen; de lesstof wordt optimaal afgestemd op uw organisatie.

E-learning; online leren in uw eigen tempo, waar en wanneer u maar wilt.

Leergangen; u wordt via opeenvolgende modules in theorie en praktijk opgeleid.

HALVE DAG
Nieuw! Workshop: Van OHSAS 18001 naar ISO 45001
OHSAS 18001 wordt ingrijpend herzien en uitgebracht als ISO-norm. De norm voor arbomanagementsystemen
wordt daarmee formeel een ISO-norm. De nieuwe norm bevat, net als de nieuwe ISO 9001 en ISO 14001, de
nieuwe ‘HLS-hoofdstructuur’. Definitieve publicatie is eind 2016/begin 2017 gepland. De wijzigingen in de
nieuwe ISO-normen sluiten aan bij de uitdagingen waarmee organisaties de komende jaren te maken hebben.
Deze interactieve workshop gaat in op de inhoud en impact van de nieuwe ISO 45001. Wat betekent de
nieuwe HLS-hoofdstructuur, wat zijn de kerneisen voor deze managementsysteemnorm en de belangrijkste
managementthema’s, welke specifieke aanvullende eisen worden gesteld in de nieuwe ISO 45001.
Er wordt specifiek aandacht besteed aan de relatie met VCA en het certificatieschema van SCCM.
NA AFLOOP VAN DE WORKSHOP:
• Heeft u kennis van de inhoud van ISO/DIS 45001
•	Heeft u kennis van High Level Structure (HLS) en de kerneisen van de nieuwe generatie
managementsysteemnormen
• Heeft u kennis van de impact van de wijzigingen voor het managementsysteem van uw organisatie
VOOR WIE?
Deze interactieve workshop is nuttig voor KAM-managers, -coördinatoren en -medewerkers die zich bezig houden
met het opzetten en invoeren van een (arbo)managementsysteem en die tijdig willen weten welke wijzigingen
belangrijk zijn voor het managementsysteem in de eigen organisatie.
INVESTERING
€ 250,DATUM, LOCATIE
• 15 september 2016 - Delft
• 23 november 2016 - Utrecht
INSCHRIJVEN, MEER DATA EN INFORMATIE
Kijk op www.nen.nl/triso45001. Of neem contact op met NEN Trainingen via (015) 2 690 188.

2 DAGEN
OHSAS 18001: Opzetten en invoeren van een
arbo-managementsysteem
OHSAS 18001 bevat eisen voor een arbomanagementsysteem waarmee een organisatie haar arborisico’s kan
beheersen en prestaties kan verbeteren. De training helpt u met inrichten van zo’n arbomanagementsysteem.
Tussen de trainingsdagen in krijgen de deelnemers een opdracht mee om binnen het eigen bedrijf aan te werken.
Ook wordt ingegaan op de transitie van OHSAS 18001 naar ISO 45001.
NA AFLOOP VAN DE TRAINING:
• Heeft u inzicht in relevante Arbo-aspecten (Arbowet, richtlijnen, normen)
• Kent u de eisen die OHSAS 18001 stelt en kunt u die vertalen naar uw organisatie
• Kunt u het OHSAS 18001-managementsysteem inrichten vanuit geformuleerde deliverables
• Kent u de randvoorwaarden voor het opstellen van procedures/werkinstructies
• Weet u waarmee u rekening moet houden bij het interne auditproces en uw rol als deelnemer
• Bent u op de hoogte van de ontwikkeling van OHSAS 18001 naar ISO 45001-norm
VOOR WIE?
Deze training is nuttig voor medewerkers van veiligheids- of KAM-afdelingen, maar ook voor overige medewerkers
zoals hoofd technische dienst, bedrijfsleider, plantmanager en veiligheidskundige.
INVESTERING
€ 985,DATUM, LOCATIE
• 22 september & 6 oktober 2016 - Delft
• 2 & 16 november 2016 - Utrecht
INSCHRIJVEN, MEER DATA EN INFORMATIE
Kijk op www.nen.nl/ohsas18001tr. Of neem contact op met NEN Trainingen via (015) 2 690 188.
Deze training is i.s.m.

GRATIS Arbomail
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste normontwikkelingen en actueel nieuws over
normen voor Arbeidsomstandigheden? Naast het normnieuws berichten we u over
congressen, trainingen en nieuw v erschenen normen. Laat u 12 x per jaar verrassen
en neem een gratis abonnement.

Onderwerpen die worden toegelicht:
➜

Arbeidsomstandigheden		

➜

Grafische symbolen

➜

BHV

➜

Werkplek omstandigheden

➜

Persoonlijke beschermingsmiddelen

➜

Wet- en regelgeving

➜

Brandveiligheid van werknemers

➜

Pictogram van de maand

Gaat u naar www.nen.nl/arbomail
Een abonnement is gratis en dagelijks opzegbaar!
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