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VAN WEES GROEP

- 1 adres voor keuringen veiligheidsopleidingen en advies -

ONZE DIENSTVERLENING

KEURINGEN

Waarom Van Wees?
Onze klanten geven ons een 8,3.

De meest gehoorde redenen van onze klanten;
25 jaar ervaren en betrouwbaar

ADVIESBUREAU

Een eigen adviseur
Docenten met praktijkachtergrond
Slagingspercentage van meer dan 91%

OPLEIDINGEN

Flexibel en snel inzetbaar
Eigen praktijklocaties en magazijn
Snelle afhandeling van aanvragen

VEILIGHEIDSTOEZICHT
BLUSMIDDELEN

Eigen cursusmateriaal

De Van Wees groep is in 1996 opgericht en
gespecialiseerd op gebied van veiligheid.
Zoals het verzorgen van veiligheidsopleidingen en

BHV ARTIKELEN

arbo-advies. De opleidingen worden in heel
Nederland verzorgd, waarbij het zwaartepunt van
oudsher ligt op Noord-Holland.

www.vanweesopleidingen.nl - Molenwerf 21 L, Uitgeest

0251-320302

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

“De RI&E is betaalbaar
begrijpbaar en
praktisch toepasbaar”

op een dag en tijdstip dat het u uitkomt,
zodat uw bedrijfsprocessen zo min
mogelijk worden verstoord. Eventueel
buiten kantooruren.

Risico inventarisatie

Wij keuren de volgende middelen:

PRAKTISCH EN BETAALBAAR

Elektrisch handgereedschap
Grote werkplaatsmachines;
Ladders, trappen en steigers;
Blusmiddelen
Hef- en hijsmiddelen;
Valbeveiliging.

Elk bedrijf is in het kader van de Arbowet 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 arbobeleving meegenomen.

Adviesbureau
OOK KEUREN VAN ARBEIDSMIDDELEN

“Naast de opleidingen
ondersteunt

Naast opleidingen verzorgt Van Wees
ook ondersteuning vanuit het
Adviesbureau. Klanten hebben
zodoende 1 aanspreekpunt voor al hun
ARBO-gerelateerde zaken.
Onze ervaren deskundigen kunnen voor
uiteenlopende opdrachten worden

Adviesbureau Van
Wees ons ook bij het
behalen van het ISO en
VCA** certificaat.”

ingezet. Ons team werkt nauw samen bij
(grootschalige) projecten, zodat u uit
een breed palet van kennis kunt putten.
Regelmatig adviseren wij over;

Veiligheidstoezicht
VOOR RISICOVOLLE WERKZAAMHEDEN

Veiligheidszorgsysteem (VCA)

Adviesbureau Van Wees is

Risicoinventarisatie en evaluatie

gespecialiseerd in het houden van

Veiligheidstoezicht

veiligheidstoezicht bij grote

Leefluchtbemonstering

bouwprojecten. Ons doel is om projecten

Keuring arbeidsmiddelen

op het gebied van veiligheid van start tot

Kwaliteitszorg ISO 9001

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

“De brandwacht en
mangatwacht

Wij begeleiden bedrijven bij het behalen
van een VCA-certificaat. De certificering

kan ook de

moet als middel worden gezien en niet
als doel (veilig werken is belangrijker
dan een papiertje aan de muur). Het is

leefluchtbemonstering

geen éénmalige en kostbare

verzorgen.

gebeurtenis, maar een zorgsysteem dat
zich vanzelf terugverdient.

Dit bespaart ons tijd
en geld”

Adviesbureau Van Wees pakt VCAcertificering praktisch aan volgens een
stappenplan. Zo ontstaat een goed
werkend VCA-systeem met een
maximum aan effect, zonder overbodige
theorie. Dit betekent ook één
aanspreekpunt voor alle Arbo- en VCAgerelateerde 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
uitvoeren door de opgeleide
mangatwacht. Hiermee laten wij twee
taken uitvoeren door één persoon.
Direct na de meting zullen onze

.
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.

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.

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,

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

dienst en proces hebben er voor
gezorgd dat steeds meer bedrijven het
ISO-certificaat behalen.
Adviesbureau Van Wees is ISO9001:2008 gecertificeerd. Dit geldt
overigens voor de gehele Van Wees
Groep. Jaarlijks wordt door de externe
Certificerende Instantie DNV GL een
audit gehouden.

Preventief medisch
onderzoek (PMO)
VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Volgens de Arbowet dient u uw
medewerkers periodiek een medisch
onderzoek aan te bieden. Het doel ervan
is om vroegtijdig gezondheidsrisico's in

“De RI&E is betaalbaar
begrijpbaar en
praktisch toepasbaar”

relatie tot het werk te onderkennen,
zodat 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

Algemeen
Cursusmateriaal
EENVOUDIG IN OPZET

Certificaat als pas
ALTIJD AANTOONBAAR BEWIJS

Nadat de cursist is geslaagd verstrekken
wij het officiële certificaat van het

Jaarlijks besteden wij veel aandacht aan

examenbureau en maken wij zelf een

het cursusmateriaal. Het studieboek

pas. Hiermee kan de geslaagde snel en

versturen wij vooraf zodat de kandidaat

eenvoudig op projectlocaties aantonen in

zich kan voorbereiden op de cursus en

het bezit te zijn van een certificaat

het examen.

Dit is een persoonsgebonden
geplastificeerde pas in creditcard

Wij ontwikkelen en beheren al jaren ons

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

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
EHBO
Keurmeester Klimmaterieel
Verreiker
Documentcontrole

Heftruck in 1 Dag

Heftruck

Gebruiker AED
Ploegleider BHV
Bosmaaier

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.

Hoofd BHV

- OVERIGE Op verzoek bieden wij diverse
specifieke opleidingen aan.
Vraag naar de mogelijkheden!

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.

januari 2017

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

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

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

het behaalde certificaat en kunnen zo 10
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.

BHV

Voor moeilijk lerende en kandidaten

VOOR RISICOVOLLE WERKZAAMHEDEN

met dyslexie is er een speciale "privécursus" ontwikkeld voor maximaal 3
personen. .

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

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
Hoofd
BHV

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.

Hoofd BHV
De Coördinator (hoofd)
bedrijfshulpverlening houdt
zich bezig met de
beleidsmatige kant van de BHV.
Hij geeft uitvoering aan de BHVtaken die wettelijk aan de
werkgever zijn opgedragen.

Bosmaaier

Bosmaaier

De opleiding start met een
theoretisch gedeelte waarbij de
relevante wet- en regelgeving,
de werking van de bosmaaier,
het onderhoud en het veilig
gebruik worden behandeld.
In het tweede gedeelte van de
opleiding wordt praktisch
geoefend

VAN WEES VEILIGHEID

LOCATIES

UITGEEST

Van Wees Opleidingen
www.vanweesopleidingen.nl
Molenwerf 21 L, Uitgeest

LEKKERKERK
VOORSCHOTEN

T: 0251-311565
F: 0251-311005
Adviesbureau Van Wees
www.adviesbureauvanwees.nl
Molenwerf 21 L, Uitgeest

SCHALKWIJK

T: 0251-320302
F: 0251-316161

