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DE VAN WEES GROEP

OPLEIDINGEN

De Van Wees Groep
Een begrip binnen de bouw en industrie in NH.

Van Wees Groep is uw partner op gebied van Arboveiligheid, waar kwaliteit en betaalbaarheid op de
eerste plek staat!

ADVIESBUREAU

In 1994 opgericht en een ervaren en flexibele partner
voor zowel grote industriële organisaties als
organisaties in het Midden Klein Bedrijf.

KEURINGEN

Onze ervaren deskundigen ondersteunen bedrijven in
heel Nederland, met een accent op de regio’s Noord-

VEILIGHEIDSTOEZICHT

Holland, Zuid-Holland en Utrecht
Onze ervaren deskundigen kunnen voor uiteenlopende
opdrachten ingezet worden. Ons team werkt nauw

BLUSMIDDELEN
BHV ARTIKELEN

samen bij (grootschalige) projecten, zodat u uit een
breed palet van kennis kunt putten.
De groep bestaat uit een aantal bedrijven namelijk
Van Wees Opleidingen, Adviesbureau Van Wees, Opus
Engineering en Megakeur en is een 100-tal klanten van
dienst op alle vlakken van Arbo-veiligheid.

KALIBRATIES

Adviesbureau
OOK KEUREN VAN ARBEIDSMIDDELEN

Naast opleidingen verzorgt Van Wees ook
ondersteuning vanuit het Adviesbureau.
Klanten hebben zodoende 1
aanspreekpunt voor al hun ARBOgerelateerde zaken.
Onze ervaren deskundigen kunnen voor
uiteenlopende opdrachten worden
ingezet. Ons team werkt nauw samen bij
(grootschalige) projecten, zodat u uit een
breed palet van kennis kunt putten.

“Naast de opleidingen
ondersteunt Adviesbureau
Van Wees ons ook bij het
behalen van het ISO en
VCA** certificaat.”

Regelmatig adviseren wij over;

Veiligheidszorgsysteem (VCA)
Risicoinventarisatie en evaluatie
Veiligheidstoezicht
Leefluchtbemonstering
Keuring arbeidsmiddelen
Kwaliteitszorg ISO 9001

Veiligheidstoezicht
VOOR RISICOVOLLE WERKZAAMHEDEN

Adviesbureau Van Wees is gespecialiseerd
in het houden van veiligheidstoezicht bij
grote bouwprojecten. Ons doel is om
projecten op het gebied van veiligheid van
start tot finish op hoog veiligheidsniveau te
begeleiden met als doel 0 ongevallen.
Vóór aanvang van een project adviseren wij
op het gebied van:
Opstellen van VGM-plannen
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Werkvergunningen
Hijswerkzaamheden
Bedrijfshygiënische voorzieningen
Orde en netheid
Gevaarlijke situaties, incidenten en
bedrijfsongevallen
Optreden bij calamiteiten
Het geven van preventief advies
Afvoer en opslag van chemische stoffen

Veiligheidssysteem
EEN VEILIGE INVESTERING

Wij begeleiden bedrijven bij het behalen
van een VCA-certificaat. De certificering
moet als middel worden gezien en niet als
doel (veilig werken is belangrijker dan een
papiertje aan de muur). Het is geen
éénmalige en kostbare gebeurtenis, maar
een zorgsysteem dat zich vanzelf
terugverdient.
Adviesbureau Van Wees pakt VCAcertificering praktisch aan volgens een

“De brandwacht en
mangatwacht
kan ook de
leefluchtbemonstering
verzorgen.
Dit bespaart ons tijd en

stappenplan. Zo ontstaat een goed

geld”

werkend VCA-systeem met een maximum
aan effect, zonder overbodige theorie. Dit
betekent ook één aanspreekpunt voor alle
Arbo- en VCA-gerelateerde aspecten

Leefluchtanalyse
METEN IS WETEN

Wanneer u continu metingen wil laten
doen kunt u bij ons terecht. Onze
mangatwachten, luikwachten en
brandwachten zijn opgeleid om
gasmetingen te verrichten.
Onze specialiteit is de leeflucht
bemonsteringen continue te laten
.
Zo kunnen we bedrijven van dienst zijn
diverse VCA-zaken als: elektrische
keuringen, medische onderzoeken, interne
audits, werkplekinspecties,
directiebeoordelingen, toolboxmeetings,
opleidingen geven en risico’s uitvoeren op
basis van de LMRA of Stop & Go kaart.

uitvoeren door de opgeleide mangatwacht.
Hiermee laten wij twee taken uitvoeren
door één persoon.
Direct na de meting zullen onze
gasmeetdeskundigen een rapportage met
bevindingen afgeven. Zij kunnen eventueel
een werkvergunning aftekenen voor
vrijgave van de besloten ruimte.
Wij gebruiken hoogwaardige draagbare
apparatuur die periodiek wordt
gekalibreerd.

Keuringen
METEN IS WETEN

Adviesbureau Van Wees geeft uw
organisatie ook de mogelijkheid om al uw
arbeidsmiddelen te keuren. Deze
keuringen worden uitgevoerd door ons

“De RI&E is betaalbaar
begrijpbaar en

dochterbedrijf van de Van Wees groep:
“Megakeur”.
Onze keurmeesters plannen de afspraak

praktisch toepasbaar”

op een dag en tijdstip dat het u uitkomt,
zodat uw bedrijfsprocessen zo min
mogelijk worden verstoord. Eventueel
buiten kantooruren.
Wij keuren de volgende middelen:
Elektrisch handgereedschap
Grote werkplaatsmachines;
Ladders, trappen en steigers;
Blusmiddelen
Hef- en hijsmiddelen;
Valbeveiliging;
En doen kalibraities van
gasmeters..

Risico inventarisatie
PRAKTISCH EN BETAALBAAR

Elk bedrijf is in het kader van de Arbo-wet
verplicht om een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te voeren. Deze
inventarisatie heeft tot doel de
arbeidsomstandigheden te beheersen en te
verbeteren.
Indien mogelijk wordt gebruik gemaakt
van een branchegerichte checklist. Hierbij
zijn specifieke risico’s van de branche
bekend en hoeft soms geen toetsing plaats
te vinden.
Bij de inventarisatie wordt tijdens het
bedrijfsbezoek een interview afgenomen
met de preventiemedewerker en een
rondgang door het bedrijf gemaakt. Ook
worden onder de werknemers vragenlijsten
uitgezet. Hierdoor wordt van het voltallige
personeel de arbo-beleving meegenomen.

Certificeringen
KWALITEITSZORG ISO-9001

ISO-certificering is voor veel bedrijven in
het MKB een bewijs dat zij de kwaliteit van
het geleverde werk beheersbaar kunnen
uitvoeren. Zowel druk van klanten als
interne eisen aan product, dienst en
proces hebben er voor gezorgd dat steeds
meer bedrijven het ISO-certificaat

“Het onderzoek kan leiden
tot minder ziekteverzuim,
door inzicht van de
fitheid”

behalen.
De Van Wees Groep is ISO 9001:2015 en
VCA* gecertificeerd. Jaarlijks wordt door
de externe Certificerende Instantie DNV GL
en Alfa Accountants een audit gehouden.

Preventief medisch
onderzoek (PMO)
VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Volgens de Arbowet dient u uw
medewerkers periodiek een medisch

“De RI&E is betaalbaar

onderzoek aan te bieden. Het doel ervan is

begrijpbaar en

relatie tot het werk te onderkennen, zodat

praktisch toepasbaar”

om vroegtijdig gezondheidsrisico's in
u zonodig maatregelen kunt nemen.
De frequentie en inhoud vloeit voort uit de
Risico Inventarisatie & Evaluatie. Deelname
aan een medisch onderzoek is voor de
werknemer echter vrijwillig.
Het onderzoek bestaat uit:
Vragenlijsten
virustest
Audiotest
Urinetest
Conditietest
Body mass index check
Cholestrol controle
Lenigheidsmeting
Uitslag PMO

Machinerichtlijn
2006/42/EG

Het primaire doel van de Machinerichtlijn
(MRL 2006/42/EG) is het ontwerpen van
machines die voldoen aan de
basisveiligheidseisen, die in Europees
verband worden gesteld aan nieuw te
leveren machines. Dit dient ter
bescherming van de gezondheid van de
werknemer en om de (arbeids)veiligheid te
waarborgen.
De machinerichtlijn is onder andere van
toepassing op de volgende producten
- machines;
- verwisselbare uitrustingsstukken;
- veiligheidscomponenten;
- hijs- en hefgereedschappen;
- kettingen, kabels en banden;
- verwijderbare mechanische
overbrengingssystemen;
- niet voltooide machines.

ISO-14001:2015
MILIEUMANAGEMENT

De internationale norm ISO-14001:2015 heeft als doel om organisaties van een raamwerk te
voorzien ter bescherming van het milieu. Het bereiken van evenwicht tussen milieu en
economie wordt inmiddels als essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering gezien in de
Nederlandse maatschappij.
Adviesbureau Van Wees kan u ondersteunen bij het toepassen van een systeembenadering
op het gebied van milieumanagement. Concreet kunnen we u met het volgende van dienst
zijn met betrekking tot ISO-14001:2015:
• Bescherming van het milieu door nadelige milieueffecten te voorkomen of tegen te gaan.
• Mogelijk nadelige gevolg van milieuomstandigheden op uw organisatie tegengaan.
• Ondersteunen bij het voldoen aan compliance verplichtingen.
• Het verbeteren van milieuprestaties.
• Het behalen van financiële en operationele voordelen.
• communiceren van milieu-informatie aan relevante belanghebbenden.

NEN-EN 1090
2006/42/EG

Adviesbureau Van Wees kan ondertussen wel gezien worden als expert op het gebied van
kwaliteits-, veiligheids-, en milieu-systemen.
De wettelijke verplichting van de NEN-EN 1090 Factory Production Control (FPC) geeft aan dat
dragende onderdelen van staal en aluminium moeten worden voorzien van een CE-markering.
Staal en aluminiumbouwers dienen hun FPC-systeem door een Notified Body (NoBo) te laten
certificeren.
Adviesbureau Van Wees kan u tijdens het certificeringstraject onder andere helpen met het
volgende:
• vertalen van NEN norm naar uw organisatie.
• training en voorlichting medewerkers.
• opstellen procesbeschrijvingen, protocollen en procedures.
• begeleiding bij implementatie NEN norm.
• uitvoeren van interne audits (proef).
• communicatie met certificerende instelling.
• bijwonen certificeringsaudit voor NEN-EN 1090 certificaat.
• Onderhouden NEN-EN 1090 FPC-systeem.
Naast het begeleiden tijdens het certificeringstraject moet ook elk managementsysteem
onderhouden worden. Iedere twee jaar wordt gecontroleerd of er nog volgens de richtlijnen
wordt gewerkt. U zult dus uw kwaliteitssystemen moeten bijwerken aan de norm. Van Wees
biedt het totale pakket aan waar ook het onderhoud van het managementsysteem onderdeel
van is.

MVO ladder
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Deze wereldwijde erkende standaard vormt de
basis voor de uniforme begrippenkader MVO
(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).
De opzet van ISO 26001 is organisaties te
ondersteunen bij de invoering van MVO door
praktische richtlijnen. Adviesbureau Van Wees
begeleidt uw organisatie door het complete
proces, zoals bij het opstellen en
implementeren van de CO2 prestatie ladder en
MVO, het duurzaam inkopen en verantwoord
ketenbeheer.
CO2 prestatie ladder is het snelst groeiende MVO-instrument in Nederland en heeft 2
voordelen voor uw bedrijf. Ten eerste stimuleert de CO2 prestatieladder bedrijven om hun
eigen energieverbruik en CO2 uitstoot te kennen én te verminderen. Deze aantoonbare
inspanning om het energieverbruik en de CO2 -uitstoot te verminderen kan worden beloond
bij aanbestedingen in de vorm van een korting op de inschrijfprijs.
Het tweede voordeel is dat uw bedrijf met de CO2 prestatieladder een forse kostenbesparing
op de energierekening behaalt. Afhankelijk van uw jaarlijks brandstofverbruik en
elektriciteitsverbruik, kan de besparing oplopen van enkele tienduizenden euro’s tot vele
tienduizenden euro’s. Zo is gemiddeld een kostenbesparing mogelijk van 10% binnen 1 tot 2
jaar, en een kostenbesparing van 20% tot 25% binnen 5 jaar. De gemiddelde terugverdientijd
is binnen 1 jaar.
Bij de uitvoering van het door Adviesbureau Van Wees gehanteerde stappenplan wordt vooral
aandacht besteed aan de ontwikkeling van het milieubesef en waar besparingen kunnen
plaatsvinden door de medewerkers. Aan de hand van de ISO-norm worden verbeteringen in
het systeem vastgelegd.

Van Wees Opleidingen
Certificaat als pas
Cursusmateriaal
ALTIJD AANTOONBAAR BEWIJS
EENVOUDIG IN OPZET

Jaarlijks besteden wij veel aandacht aan
het cursusmateriaal. Het studieboek
versturen wij vooraf zodat de kandidaat
zich kan voorbereiden op de cursus en het
examen.
Wij ontwikkelen en beheren al jaren ons

Nadat de cursist is geslaagd verstrekken wij
het officiële certificaat van het
examenbureau en maken wij zelf een
pas. Hiermee kan de geslaagde snel en
eenvoudig op projectlocaties aantonen in
het bezit te zijn van een certificaat
Dit is een persoonsgebonden
geplastificeerde pas in creditcard formaat.

eigen cursusmateriaal. Dit heeft als
voordeel;
Eenvoudiger in opzet
Geen overbodige informatie
Voldoet aan de eindtermen
Proefexamens inbegrepen
Ondersteund met relevante
afbeeldingen
Bevat de alle recente wijzigingen

Incompany
CURSUS OP EIGEN LOCATIE

Vrijwel alle opleidingen geven wij ook op
locatie bij de klant. Dit is financieel al
aantrekkelijk vanaf een bepaald aantal
personen en heeft als voordeel dat;
De cursusinhoud flexibel is;
De lesstof wordt afgestemd op de klant
De deelnemers hoeven niet te reizen; dit
scheelt reistijd en reiskosten
Een incompany-cursus is vaak goedkoper
dan een externe cursus (niet altijd)
Vaak verbetert een interne training de
samenwerking binnen het bedrijf

Uitgelicht
VCA
VCA IN 1 DAG

De opleiding richt zich met name op
operationeel leidinggevenden van
bedrijven die op locatie werknemers
aansturen. Ook ZZP-ers hebben baat bij
het behaalde certificaat en kunnen zo 10

“Er worden oefeningen
gedaan in de
simulatieomgeving en
ontruimingen die specifiek
zijn voor ons bedrijf.”

jaar lang voldoen aan de wet en
regelgeving.
De cursus duurt 1 dag en eindigt met een
examen. Het examen wordt afgenomen op
een tablet door het examenbureau. Hierna
zie je gelijk of je bent geslaagd.
Voor moeilijk lerende en kandidaten met
dyslexie is er een speciale "privé-cursus"
ontwikkeld voor maximaal 3 personen. .

BHV
VOOR RISICOVOLLE WERKZAAMHEDEN

De opleiding BHV vindt plaats conform de
normen van het NIBHV (Nederlands
Instituut voor Bedrijfshulpverlening).
Tijdens de cursus worden de
basisvaardigheden behandeld die een
bedrijfshulpverlener moet beheersen
Voor de bedrijfshulpverlener bieden wij de
volgende cursussen;
Basis Bedrijfshulpverlener (BHV)
Herhaling BHV
Basis Ploegleider BHV
Herhaling Ploegleider BHV
Hoofd BHV
Beheer brandmeldinstallatie
EHBO
AED
Kleine blusmiddelen
Preventiemedewerker

Aanbod

VCA

VCA in 1 dag
Om de week is er een VCAcursus die bedoeld is voor
beginners en herhalers. Uit de
ervaring dat voor beide het goed
haalbaar is dit in 1 dag te doen.

OPLEIDINGSOVERZICHT
VCA
Bedrijfshulpverlener
Heftruck
Hoogwerker
Veilig Werken langs Wegen
Hijsen
VOP NEN3140

BHV - simulatie

BHV

VP NEN3140
Rolsteiger

Voor de bedrijfshulpverleneropleiding is er een
simulatieruimte beschikbaar.
Daar worden realistische
situaties nagebootst, zoals
brandjes om te blussen en
ontruimingen.

Veilig Werken in Riolen
Kleine blusmiddelen
Gasmeten
Beheer brandmeldinstallatie

Heftruck in 1 Dag

EHBO
Keurmeester Klimmaterieel
Verreiker
Documentcontrole

Heftruck

Gebruiker AED
Ploegleider BHV
Mangatwacht
Flensmonteur

Op onze praktijklocatie geven
wij kleine groepen van ongeveer
6 personen in 1 dag een
persoonlijke cursus. De dag
bestaat uit theorie en praktijk.
Zo is er bijvoorbeeld een hoge
magazijnstelling en een
hellingproef.

Preventiemedewerker
Bosmaaier
En meer..

Hoogwerker

Hoogwerker

Op locatie naar uw keuze of op
onze praktijkruimte kan er in 1
dag een cursus worden gevolgd
voor het veilig werken met een
hoogwerker.

Van Wees Veiligheid

Aanbod

Werken aan Wegen
De opleiding richt zich op de
personen die werkzaamheden
uitvoeren aan de openbare
wegen. Inhoudelijk gaat het over;
veiligheid, afzettingen,
aansprakelijkheid en
ontheffingen.

Veilig verplaatsen
van lasten
Deze eendaagse opleiding
bestaat voor een deel uit theorie
en een deel uit praktijk. Over
onderwerpen zoals; wet en
regelgeving, inspectie en veilig
aanslaan en verplaatsen van
lasten.
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Werken
aan
Wegen

Hijsen

VOP/ VP NEN3140
Het doel van deze cursus is
kennis en inzicht te verwerven
over de NEN3140 en om op een
veilige manier werkzaamheden
te verrichten aan
elektrotechnische installaties en
elektrische arbeidsmiddelen.

VOP / VP
NEN3140

Rolsteiger
Deze opleiding besteedt
aandacht aan zowel de
basiskennis (theorie) als de
vaardigheden (praktijk) die
nodig zijn om op verantwoorde
wijze een rolsteiger te kunnen
monteren, gebruiken en
demonteren

Rolsteiger

Van Wees Veiligheid
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Aanbod

Werken
in Riolen

Werken in Riolen
De deelnemers worden opgeleid
om op een veilige wijze te
werken in riolen. Besloten
ruimten met heel veranderlijke
omstandigheden met zuurstof,
vergif, ziekteverwekkers en
brandgevaar.

Kleine blusmiddelen

Kleine blusmiddelen

Deze opleiding besteedt
aandacht aan zowel de
basiskennis (theorie) als de
vaardigheden (praktijk) die
nodig zijn om op verantwoorde
wijze een rolsteiger te kunnen
monteren, gebruiken en
demonteren.

- SOG ERKENNING -

Gasmeten

Indien een deelnemer
werkzaamheden verricht of gaat
verrichten in risicovolle situaties,
bijvoorbeeld in de
(petro-)chemische- of offshore
industrie, dient deze opleiding te
worden afgesloten met een
examen door een onafhankelijke en
erkende exameninstelling.

Deze opleiding leidt op tot het
op juiste wijze zelfstandig
meetapparatuur gebruiken en
de resultaten van de metingen
goed te interpreteren.
Na het volgen van deze cursus
is men bevoegd om metingen
te verrichten.

Gasmeten

De docenten bij Van Wees zijn
speciaal opgeleid om de
opleidingen ook SOG erkend af te
nemen.

Beheer
Brandmeldinstallatie

beheer BMI

Tijdens de opleiding wordt
ingegaan op het beheer van de
brandmeldinstallatie,
periodieke controles en
onderhoudswerkzaamheden.

Van Wees Veiligheid
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AED

AED
De opleiding gaat over de
werking van de AED, de
benadering van het slachtoffer
en de bediening van de AED;.

EHBO

EHBO
Mangat
wacht

Na afloop van de cursus kan je
een slachtoffer in veiligheid
brengen, de toestand van het
slachtoffer beoordelen,
reanimeren, een AED gebruiken
en Eerste Hulp verlenen in veel
uiteenlopende situaties. Alle
situaties worden geoefend met
een LOTUS.

Mangatwacht
De cursus mangatwacht ook
wel buitenwacht genoemd
wordt ook conform de SOG
norm gegeven en is in 1 dag te
behalen.

Flensmonteur

Flens
monteur

De cursus flensverbindingen
volgens protocol wordt
afgesloten met een
theoretische en praktisch
examen conform de eisen
opgenomen in de
Opleidingsgids VCA SOG.

VAN WEES GROEP

Van Wees Opleidingen
ONDERDELEN

www.vanweesopleidingen.nl
Molenwerf 21 L, Uitgeest
T: 0251-311565

VAN WEES OPLEIDINGEN

ADVIESBUREAU VAN WEES

info@vanweesopleidingen.nl
Adviesbureau Van Wees
www.adviesbureauvanwees.nl
Molenwerf 21 L, Uitgeest

MEGAKEUR

OPUS ENGINEERING

T: 0251-320302
info@adviesbureauvanwees.nl
Megakeur
www.megakeur.nl
Molenwerf 21 L, Uitgeest
T: 0251-312280
info@megakeur.nl

