
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opleidingsinstituut voor veiligheidsopleidingen



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opleidingsinstituut voor veiligheidsopleidingen 
Veilig Werken Nederland is een landelijk werkend opleidingsinstituut op het gebied 
van Veiligheid, Logistiek en Arbo. Wij kunnen diverse opleidingen aanbieden zowel 
overdag, ‘s avonds als zaterdag. Daardoor kan er altijd op korte termijn gepland 
worden. 

 
Tevens verzorgen wij maatwerktrainingen, vooral op het gebied van VCA. 
Veilig Werken Nederland is een door het OOM en STOOF erkend opleidingsinstituut. 

Tenslotte zijn wij lid van de businessclubs IKT-Twente en van People’s Business. 

Veilig Werken Nederland is een landelijk werkend opleidingsinstituut op het gebied 
van Veiligheid, Logistiek en Arbo. 

 
 

Flexibel 
Wij kunnen diverse opleidingen aanbieden zowel overdag, ‘s avonds als zaterdag. 
Daardoor kan er altijd op korte termijn gepland worden. Tevens verzorgen wij 
maatwerktrainingen, vooral op het gebied van VCA. 
Veilig Werken Nederland is een door het OOM en STOOF erkend opleidingsinstituut. 
Tenslotte zijn wij lid van de businessclubs IKT-Twente en van People’s Business. 

 
 

Uitgebreide ervaring 
Wij verzorgen onze opleidingen incompany bij u op locatie of op een nader te 
bepalen locatie. Wij hebben ruime ervaring met groepen cursisten die in geheel 
Nederland opgeleid kunnen worden. Veilig Werken Nederland kan de volledige 
organisatie van de opleidingen op zich nemen, zodat u slechts één aanspreekpunt 
heeft. 

 

 
 

‘’Het geheim van Veilig Werken Nederland is kwaliteit, 

korte lijnen en vooral afspraken nakomen. Luisteren 

naar wat de klant wil is het allerbelangrijkste.’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dianette Mulder-Gelink

http://www.veiligwerkennederland.nl/oom-subsidie/
http://www.stoof-esf.nl/
https://www.ikt.nl/
http://www.peoples-business.nl/
http://www.veiligwerkennederland.nl/oom-subsidie/
http://www.stoof-esf.nl/
https://www.ikt.nl/
http://www.peoples-business.nl/


 

 

 
 

Uitgebreide ervaring 
 

 

Met onze uitgebreide ervaring hebben we gewerkt met onder andere de volgende 
klanten: 

 

 



 

 

 

Interne maatwerktrainingen 
De cursussen vinden plaats op locatie ofwel incompany bij de bedrijven zelf. Hiermee 
oefenen de cursisten met het materieel waarmee ze ook werken in hun eigen 
vertrouwde omgeving. Het is een interactie tussen werkgever en werknemer. De 
werkgever moet ervoor zorgen dat het personeel goed is opgeleid om veilig te 
werken en de werknemer moet schriftelijk aantonen dat hij/zij goed opgeleid is. 

 
Vrijwel alle bedrijven in de bouw en de metaal moeten hun medewerkers 
veiligheidsopleidingen laten volgen, die de Arbowet verplicht stelt. Vaak moet dat 
snel, maar wanneer komt het uit om je personeel op cursus te sturen? Bij Veilig 
Werken Nederland, opleidingsinstituut op het gebied van veiligheid, logistiek en arbo, 
kan dat op ieder moment. Overdag of ’s avonds, desnoods op zaterdag. 

 
Hierdoor kan een opleiding altijd op korte termijn worden gepland. Wij leveren 
maatwerk door goed te luisteren naar wat de klant wil. Komt een cursus op zaterdag 
beter uit, dan kan dat. Maar ons maatwerk behelst meer. Als een medewerker 
bijvoorbeeld moeilijk leert of leest, dan kan hij kiezen voor een mondeling in plaats 
van een schriftelijk examen. Verder kunnen we de opleidingen zowel incompany bij 
het bedrijf zelf als op een geschikte cursuslocatie verzorgen. Wij werken samen met 
vijftien ervaren en SOG-gecertificeerde docenten. Zij geven trainingen voor het 
grootmaterieel dat aanwezig is binnen een bedrijf. Zo bevat het cursusaanbod de 
opleidingen Veilig Werken met de Heftruck, Veilig Hijsen met de Kraan, Veilig 
Werken met de Hoogwerker, Veilig Werken met de Verreiker, Veilig Werken met de 
Rolsteiger en valbeveiliging en BHV. Daarnaast verzorgen wij ook VCA-opleidingen, 
zowel voor de operationele medewerkers (Basis VCA) als voor leidinggevenden 
(VOL VCA). 

 
ÉÉN AANSPREEKPUNT 
Terwijl de docenten zich concentreren op het lesgeven, zorgen wij voor de volledige 
organisatie daar omheen, zodat de klanten slechts één aanspreekpunt hebben. De 
klanten kunnen erop vertrouwen dat alles goed wordt georganiseerd. Zo stellen wij 
bijvoorbeeld al circa 2 weken voor de opleidingsdag zelf de cursusmappen 
beschikbaar. Vaak zijn de cursus en het examen namelijk op dezelfde dag. Dan is 
het natuurlijk wel prettig dat je van tevoren de lesstof al hebt kunnen bestuderen. Dat 
vergroot ook de slagingskans. Het slagingspercentage van onze cursisten voor de 
grootmaterieelopleidingen is vrijwel 100 procent. Bij de VCA-opleidingen is dat iets 
minder, maar toch ook zeker 98 procent. Dat komt door onze ervaren docenten. Een 
cursus valt of staat met de docent. Wij opereren landelijk en organiseren de 
opleidingen voor vele duizenden cursisten per jaar. 

 
Dianette Mulder-Gelink komt bij bedrijven in branches als de bouw, metaal en 
installatietechniek, maar heeft ook bijna alle gevangenissen in Nederland van binnen



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

gezien. Want ook daar moet veilig worden gewerkt op de afdeling arbeid. Met het 
veiligheidsbewustzijn op de Nederlandse werkvloer zit het in de regel wel goed, zo is 
haar ervaring op basis van die vele bezoeken. “Ondernemers realiseren zich dat 
onveilige situaties kunnen leiden tot ongelukken, die niet alleen heel naar zijn voor 
betrokkenen, maar ook de continuïteit in gevaar brengen. Een medewerker die door 
een ongeluk tijdelijk arbeidsongeschikt is, geeft immers stagnatie in het bedrijf. Wie 
zijn zaakjes qua veilig werken goed op orde heeft, heeft bovendien een goed verhaal 
naar instanties als de arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen.” 

 
Veilig werken is volgens Dianette Mulder-Gelink iets dat zowel bij de bedrijfsleiding 
als bij de medewerkers ‘tussen de oren’ moet zitten. “Dat is niet vanzelfsprekend en 
daarom zeg ik wel eens dat we met onze opleidingen de mensen aan het 
heropvoeden zijn. Veiligheid op de werkvloer is iets dat voortdurend aandacht 
vraagt.” 

 
Veilig Werken Nederland is een door het OOM en STOOF erkend opleidingsinstituut. 

Dit betekent dat bedrijven in de kleinmetaal en in de flexbranche 

(detacheringbureaus) aanspraak kunnen maken op vergoeding van de kosten voor 

de opleidingen. Tenslotte zijn wij lid van de businessclubs IKT-Twente en van 

People’s Business.



Ankarastraat 5 

7559 CL   Hengelo 

Telefoon:074 – 27 80 300 

Mobiel:   06 – 51 22 24 07 

info@veiligwerkennederland.nl 

www.veiligwerkennederland.nl 

Dit is inclusief het cursusmateriaal, het certificaat en pasje. 

De prijzen zijn exclusief BTW en er komt geen toeslag voor ’s avonds of zaterdag. 

Het certificaat en pasje zijn 5 jaar geldig. 
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Veilig Werken met de Heftruck 
 
 

Doelstelling 

Het doel is om de cursist in 1 dag op te leiden en dat hij dan vervolgens in staat is om: 

Veilig en verantwoord met een heftruck te werken 

De veiligheids- en bedrijfsvoorschriften in de praktijk uit kan voeren 

Het dagelijks onderhoud correct kan uitvoeren 

 
Cursusinhoud 

De cursus duurt 1 dag, waarbij in het 1e dagdeel de theorie wordt behandeld met aansluitend het theorie- 

examen. In het 2e dagdeel zal de praktijkinstructie plaatsvinden met aansluitend het praktijkexamen. Deze 

dagdelen kunnen ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds en op zaterdag worden georganiseerd. De cursus wordt 

gegeven door zeer ervaren, SOG-gecertificeerde docenten, zowel in theorie als praktijk. 

Theorie: 

    Arbowetgeving 

  Vakkennis 

    Lastgrafiek en belasting heftruck 

    Dagelijks onderhoud 

    Veiligheidsvoorschriften 

    Theorie-examen 

Praktijk: 

    Dagelijks onderhoud en rijklaar maken 

    Bediening en besturing van de heftruck 

    Stapelen en palletstellingen 

    Laden en lossen met een heftruck 

    Onderhoud batterij en motor 

    Praktijkexamen
 

 
 

Het cursusmateriaal wordt ruim voor aanvang van de cursus overhandigd zodat de cursisten zich goed kunnen 

voorbereiden. 

 
Veilig Werken Nederland geeft er de voorkeur aan om bij u op locatie de cursus Veilig Werken met de Heftruck te 

organiseren, want waarmee ze werken daarmee moeten ze ook instructie krijgen en niet op een andere locatie 

simuleren. 

 
Prijs 

De prijs voor de cursus Veilig Werken met de Heftruck bedraagt per persoon € 229,– 

De prijs voor de herhalingscursus Veilig Werken met de Heftruck bedraagt per persoon € 129,– 

en duurt een halve dag. 
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Doelstelling 
Het doel is om de cursist in 1 dag op te leiden en dat hij dan vervolgens in staat is om: 
Veilig en verantwoord met een stapelaar te werken 
De veiligheids- en bedrijfsvoorschriften in de praktijk uit kan voeren 
Het dagelijks onderhoud correct kan uitvoeren 

 
Cursusinhoud 

De cursus duurt 1 dag, waarbij in het 1e dagdeel de theorie wordt behandeld met aansluitend het theorie- 

examen. In het 2e dagdeel zal de praktijkinstructie plaatsvinden met aansluitend het praktijkexamen. Deze 

dagdelen kunnen ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds en op zaterdag worden georganiseerd. De cursus wordt 

gegeven door zeer ervaren, SOG-gecertificeerde docenten, zowel in theorie als praktijk. 

Theorie: 

    Arbowetgeving 

  Vakkennis 

    Lastgrafiek en belasting stapelaar 

    Dagelijks onderhoud 

    Veiligheidsvoorschriften 

    Theorie-examen 

Praktijk: 

    Dagelijks onderhoud en rijklaar maken 

    Bediening en besturing van de stapelaar 

    Stapelen en palletstellingen 

    Laden en lossen met een stapelaar 

    Onderhoud batterij en motor 

    Praktijkexamen
 

Het cursusmateriaal wordt ruim voor aanvang van de cursus overhandigd zodat de cursisten zich goed kunnen 

voorbereiden. 

 
Veilig Werken Nederland geeft er de voorkeur aan om bij u op locatie de cursus Veilig Werken met de Stapelaar 

te organiseren, want waarmee ze werken daarmee moeten ze ook instructie krijgen en niet op een andere locatie 

simuleren. 

 
Prijs 

De prijs voor de cursus Veilig Werken met de Stapelaar bedraagt per persoon € 229,– 

De prijs voor de herhalingscursus Veilig Werken met de Stapelaar bedraagt per persoon € 129,– 

en duurt een halve dag. 

Veilig Werken met de Stapelaar 
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Doelstelling 

Het doel is om de cursist in 1 dag op te leiden en dat hij dan vervolgens in staat is om: 

Veilig en verantwoord met een reachtruck te werken 

De veiligheids- en bedrijfsvoorschriften in de praktijk uit kan voeren 

Het dagelijks onderhoud correct kan uitvoeren 

 
Cursusinhoud 

De cursus duurt 1 dag, waarbij in het 1e dagdeel de theorie wordt behandeld met aansluitend het theorie- 

examen. In het 2e dagdeel zal de praktijkinstructie plaatsvinden met aansluitend het praktijkexamen. Deze 

dagdelen kunnen ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds en op zaterdag worden georganiseerd. De cursus wordt 

gegeven door zeer ervaren, SOG-gecertificeerde docenten, zowel in theorie als praktijk. 

Theorie: 

    Arbowetgeving 

  Vakkennis 

    Lastgrafiek en belasting reachtruck 

    Dagelijks onderhoud 

    Veiligheidsvoorschriften 

    Theorie-examen 

Praktijk: 

    Dagelijks onderhoud en rijklaar maken 

    Bediening en besturing van de reachtruck 

    Stapelen en palletstellingen 

    Laden en lossen met een reachtruck 

    Onderhoud batterij en motor 

    Praktijkexamen
 

Het cursusmateriaal wordt ruim voor aanvang van de cursus overhandigd zodat de cursisten zich goed kunnen 

voorbereiden. 

 
Veilig Werken Nederland geeft er de voorkeur aan om bij u op locatie de cursus Veilig Werken met de 

Reachtruck te organiseren, want waarmee ze werken daarmee moeten ze ook instructie krijgen en niet op een 

andere locatie simuleren. 

 
Prijs 

De prijs voor de cursus Veilig Werken met de Reachtruck bedraagt per persoon € 229,– 

De prijs voor de herhalingscursus Veilig Werken met de Reachtruck bedraagt per persoon € 129,– 

en duurt een halve dag. 

Veilig Werken met de Reachtruck 
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Doelstelling 

Het doel is om de cursist in 1 dag op te leiden en dat hij dan vervolgens in staat is om: 

Veilig en verantwoord met een combitruck te werken 

De veiligheids- en bedrijfsvoorschriften in de praktijk uit kan voeren 

Het dagelijks onderhoud correct kan uitvoeren 

 
Cursusinhoud 

De cursus duurt 1 dag, waarbij in het 1e dagdeel de theorie wordt behandeld met aansluitend het theorie- 

examen. In het 2e dagdeel zal de praktijkinstructie plaatsvinden met aansluitend het praktijkexamen. Deze 

dagdelen kunnen ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds en op zaterdag worden georganiseerd. De cursus wordt 

gegeven door zeer ervaren, SOG-gecertificeerde docenten, zowel in theorie als praktijk. 

Theorie: 

    Arbowetgeving 

  Vakkennis 

    Lastgrafiek en belasting combitruck 

    Dagelijks onderhoud 

    Veiligheidsvoorschriften 

    Theorie-examen 

Praktijk: 

    Dagelijks onderhoud en rijklaar maken 

    Bediening en besturing van de combitruck 

    Stapelen en palletstellingen 

    Laden en lossen met een combitruck 

    Onderhoud batterij en motor 

    Praktijkexamen
 

Het cursusmateriaal wordt ruim voor aanvang van de cursus overhandigd zodat de cursisten zich goed kunnen 

voorbereiden. 

 
Veilig Werken Nederland geeft er de voorkeur aan om bij u op locatie de cursus Veilig Werken met de 

Combitruck te organiseren, want waarmee ze werken daarmee moeten ze ook instructie krijgen en niet op een 

andere locatie simuleren. 

 
Prijs 

De prijs voor de cursus Veilig Werken met de Combitruck bedraagt per persoon € 229,– 

De prijs voor de herhalingscursus Veilig Werken met de Combitruck bedraagt per persoon € 129,– 

en duurt een halve dag. 

Veilig Werken met de Combitruck 
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Doelstelling 

Het doel is om de cursist in 1 dag op te leiden en dat hij dan vervolgens in staat is om: 

Veilig en verantwoord met een zijlader te werken 

De veiligheids- en bedrijfsvoorschriften in de praktijk uit kan voeren 

Het dagelijks onderhoud correct kan uitvoeren 

 
Cursusinhoud 

De cursus duurt 1 dag, waarbij in het 1e dagdeel de theorie wordt behandeld met aansluitend het theorie- 

examen. In het 2e dagdeel zal de praktijkinstructie plaatsvinden met aansluitend het praktijkexamen. Deze 

dagdelen kunnen ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds en op zaterdag worden georganiseerd. De cursus wordt 

gegeven door zeer ervaren, SOG-gecertificeerde docenten, zowel in theorie als praktijk. 

Theorie: 

    Arbowetgeving 

  Vakkennis 

    Lastgrafiek en belasting zijlader 

    Dagelijks onderhoud 

    Veiligheidsvoorschriften 

    Theorie-examen 

Praktijk: 

    Dagelijks onderhoud en rijklaar maken 

    Bediening en besturing van de zijlader 

    Stapelen en palletstellingen 

    Laden en lossen met een zijlader 

    Onderhoud batterij en motor 

    Praktijkexamen
 

Het cursusmateriaal wordt ruim voor aanvang van de cursus overhandigd zodat de cursisten zich goed kunnen 

voorbereiden. 

 
Veilig Werken Nederland geeft er de voorkeur aan om bij u op locatie de cursus Veilig Werken met de Zijlader te 

organiseren, want waarmee ze werken daarmee moeten ze ook instructie krijgen en niet op een andere locatie 

simuleren. 

 
Prijs 

De prijs voor de cursus Veilig Werken met de Zijlader bedraagt per persoon € 229,– 

De prijs voor de herhalingscursus Veilig Werken met de Zijlader bedraagt per persoon € 129,– 

en duurt een halve dag. 

Veilig Werken met de Zijlader 
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Veilig Hijsen met de Kraan 
 

 

Doelstelling 

Het doel is om de cursist in 1 dag op te leiden en dat hij dan vervolgens in staat is om: 

Veilig en verantwoord met een kraan te werken 

De veiligheids- en bedrijfsvoorschriften in de praktijk uit kan voeren 

Het dagelijks onderhoud correct kan uitvoeren 

 
Cursusinhoud 

De cursus duurt 1 dag, waarbij in het 1e dagdeel de theorie wordt behandeld met aansluitend het theorie- 

examen. In het 2e dagdeel zal de praktijkinstructie plaatsvinden met aansluitend het praktijkexamen. Deze 

dagdelen kunnen ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds en op zaterdag worden georganiseerd. De cursus wordt 

gegeven door zeer ervaren, SOG-gecertificeerde docenten, zowel in theorie als praktijk. 
 

Theorie: 



 

 
Arbowetgeving 

Praktijk: 

Dagelijks onderhoud en gebruikslaar maken 

 Vakkennis Bediening en besturing van de rolsteiger 

 Algemene informatie over de kraan Stapelen en palletstellingen 

 Dagelijks onderhoud  Lasten verplaatsen met de kraan 

 Veiligheidsvoorschriften Onderhoud batterij en motor 

 Theorie-examen Praktijkexamen 

 
 

Het cursusmateriaal wordt ruim voor aanvang van de cursus overhandigd zodat de cursisten zich goed kunnen 

voorbereiden. 

 
Veilig Werken Nederland geeft er de voorkeur aan om bij u op locatie de cursus Veilig Hijsen met de Kraan te 

organiseren, want waarmee ze werken daarmee moeten ze ook instructie krijgen en niet op een andere locatie 

simuleren. 

 
Prijs 

De prijs voor de cursus Veilig Hijsen met de Kraan bedraagt per persoon € 229,– 

De prijs voor de herhalingscursus Veilig Hijsen met de Kraan bedraagt per persoon € 129,– 

en duurt een halve dag.
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Veilig Werken met de Hoogwerker 
 

 

Doelstelling 

Het doel is om de cursist in 1 dag op te leiden en dat hij dan vervolgens in staat is om: 

Veilig en verantwoord met een hoogwerker te werken 

De veiligheids- en bedrijfsvoorschriften in de praktijk uit kan voeren 

Het dagelijks onderhoud correct kan uitvoeren 

 
Cursusinhoud 

De cursus duurt 1 dag, waarbij in het 1e dagdeel de theorie wordt behandeld met aansluitend het theorie- 

examen. In het 2e dagdeel zal de praktijkinstructie plaatsvinden met aansluitend het praktijkexamen. Deze 

dagdelen kunnen ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds en op zaterdag worden georganiseerd. De cursus wordt 

gegeven door zeer ervaren, SOG-gecertificeerde docenten, zowel in theorie als praktijk. 

Theorie: 

    Arbowetgeving 

    Vakkennis 

    Algemene informatie over de hoogwerker 

    Dagelijks onderhoud 

    Veiligheidsvoorschriften 

    Theorie-examen 

Praktijk: 

    Dagelijks onderhoud en gebruiksklaar maken 

    Bediening van de hoogwerker 

    Veilig werken met de hoogwerker 

    Mobiele en vast opgestelde hoogwerker 

    Veiligheid bij het tanken en laden 

    Praktijkexamen
 

 
 

Het cursusmateriaal wordt ruim voor aanvang van de cursus overhandigd zodat de cursisten zich goed kunnen 

voorbereiden. 

 
Veilig Werken Nederland geeft er de voorkeur aan om bij u op locatie de cursus Veilig Werken met de 

Hoogwerker te organiseren, want waarmee ze werken daarmee moeten ze ook instructie krijgen en niet op een 

andere locatie simuleren. 

 
Prijs 

De prijs voor de cursus Veilig Werken met de Hoogwerker bedraagt per persoon € 229,– 

De prijs voor de herhalingscursus Veilig Werken met de Hoogwerker bedraagt per persoon € 129,– 

en duurt een halve dag.
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Dit is inclusief het cursusmateriaal, het certificaat en pasje. 

De prijzen zijn exclusief BTW en er komt geen toeslag voor ’s avonds of zaterdag. 

Het certificaat en pasje zijn 5 jaar geldig. 
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Veilig Werken met de Verreiker 
 

 

Doelstelling 

Het doel is om de cursist in 1 dag op te leiden en dat hij dan vervolgens in staat is om: 

Veilig en verantwoord met een verreiker te werken 

De veiligheids- en bedrijfsvoorschriften in de praktijk uit kan voeren 

Het dagelijks onderhoud correct kan uitvoeren 

 
Cursusinhoud 

De cursus duurt 1 dag, waarbij in het 1e dagdeel de theorie wordt behandeld met aansluitend het theorie- 

examen. In het 2e dagdeel zal de praktijkinstructie plaatsvinden met aansluitend het praktijkexamen. Deze 

dagdelen kunnen ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds en op zaterdag worden georganiseerd. De cursus wordt 

gegeven door zeer ervaren, SOG-gecertificeerde docenten, zowel in theorie als praktijk. 

Theorie: 

    Arbowetgeving 

  Vakkennis 

    Lastgrafiek en belasting verreiker 

    Dagelijks onderhoud 

    Veiligheidsvoorschriften 

    Theorie-examen 

Praktijk: 

    Dagelijks onderhoud en rijklaar maken 

    Bediening en besturing van de verreiker 

    Stapelen en palletstellingen 

    Laden en lossen met een verreiker 

    Onderhoud batterij en motor 

    Praktijkexamen
 

 
 

Het cursusmateriaal wordt ruim voor aanvang van de cursus overhandigd zodat de cursisten zich goed kunnen 

voorbereiden. 

 
Veilig Werken Nederland geeft er de voorkeur aan om bij u op locatie de cursus Veilig Werken met de Verreiker 

te organiseren, want waarmee ze werken daarmee moeten ze ook instructie krijgen en niet op een andere locatie 

simuleren. 

 
Prijs 

De prijs voor de cursus Veilig Werken met de Verreiker bedraagt per persoon € 229,– 

De prijs voor de herhalingscursus Veilig Werken met de Verreiker bedraagt per persoon € 129,– 

en duurt een halve dag.
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De prijs is exclusief BTW en er komt geen toeslag voor ’s avonds of zaterdag. 

Het diploma en pasje zijn 10 jaar geldig. 
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Basis VCA 
 

 

Doelgroep 

Operationele medewerkers en operationeel leidinggevenden. Zij moeten leren welke regels er zijn afgesproken 

om het werk zo veilig mogelijk te maken. Volgens de Arbowet gelden deze regels zowel voor de werkgever als 

voor de werknemer. VCA betekent: VGM Checklist Aannemers. VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en 

Milieu. Als een bedrijf werkt volgens de VGM-checklist kan het een VCA certificaat krijgen. Dit betekent dat alle 

werkzaamheden volgens duidelijk vastgelegde en veilige procedures worden uitgevoerd en dat alle werknemers 

volgens die procedures hun werk doen. 

 
Doelstelling 

Het doel is om de cursist in 2 dagen Basis VCA op te leiden. 

Na het volgen van de Basis VCA cursus: 

    Is de cursist bekend met de ARBO-wetgeving m.b.t. veilig werken 

    Weet de cursist wat gevaarlijke stoffen zijn 

    Weet de cursist welke gevaren er kunnen ontstaan bij brand, explosie en elektriciteit 

    Weet de cursist wat de gevaren zijn van machines, gereedschap en steigermiddelen 

    Weet de cursist welke omgevingsfactoren een rol spelen bij veilig werken 

    Weet de cursist welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn in bepaalde situaties. 

 
De cursus kan incompany op locatie of op een nader te bepalen locatie georganiseerd worden op werkdagen of 

in dagdelen: ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds en op zaterdag. 

In het laatste dagdeel maken de cursisten proefexamens en aansluitend het examen. 

 
De cursus wordt gegeven door zeer ervaren, SOG-gecertificeerde docenten, zowel in theorie als praktijk. 

 
Het cursusmateriaal wordt ruim voor aanvang van de cursus overhandigd zodat de cursisten zich goed kunnen 

voorbereiden. 

 
Prijs 

De prijs voor de tweedaagse cursus Basis VCA bedraagt per persoon € 325,– 

De prijs voor de eendaagse herhalingscursus Basis VCA bedraagt per persoon € 225,– 

. 

Dit is inclusief het cursusmateriaal, het examen, het diploma en pasje. Een all-in prijs.
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VOL-VCA 
 

 

Doelgroep 

Operationele medewerkers en operationeel leidinggevenden. Zij moeten leren welke regels er zijn afgesproken 

om het werk zo veilig mogelijk te maken. Volgens de Arbowet gelden deze regels zowel voor de werkgever als 

voor de werknemer. VCA betekent: VGM Checklist Aannemers. VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en 

Milieu. Als een bedrijf werkt volgens de VGM-checklist kan het een VCA certificaat krijgen. Dit betekent dat alle 

werkzaamheden volgens duidelijk vastgelegde en veilige procedures worden uitgevoerd en dat alle werknemers 

volgens die procedures hun werk doen. 

 
Doelstelling 

Het doel is om de cursist in 2 dagen VOL-VCA op te leiden. 

Na het volgen van de VOL-VCA cursus: 

    Is de cursist bekend met de arbeidsomstandigheden en milieuwetgeving 

    Weet de cursist wat te doen bij ongevallen 

    Weet de cursist wat ergonomie inhoudt en wat hieraan te doen 

    Weet de cursist wat te doen aan toxicologie 

    Weet de cursist wat de veiligheidsregels zijn 

    Weet de cursist wat de taakrisico-analyse is en hoe deze opgesteld moet worden. 

 
De cursus kan incompany op locatie of op een nader te bepalen locatie georganiseerd worden op werkdagen of 

in dagdelen: ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds en op zaterdag. 

In het laatste dagdeel maken de cursisten proefexamens en aansluitend het examen. 

 
De cursus wordt gegeven door zeer ervaren, SOG-gecertificeerde docenten, zowel in theorie als praktijk. 

 
Het cursusmateriaal wordt ruim voor aanvang van de cursus overhandigd zodat de cursisten zich goed kunnen 

voorbereiden. 

 
Prijs 

De prijs voor de tweedaagse cursus VOL-VCA bedraagt per persoon € 325,– 

De prijs voor de eendaagse herhalingscursus VOL-VCA bedraagt per persoon € 225,– 
 

Dit is inclusief het cursusmateriaal, het examen, het diploma en pasje. Een all-in prijs. 

De prijs is exclusief BTW en er komt geen toeslag voor ’s avonds of zaterdag. 

Het diploma en pasje zijn 10 jaar geldig.
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Veilig Werken met de Rolsteiger 
 

 

Doelstelling 

Het doel is om de cursist in 1 dag op te leiden en dat hij dan vervolgens in staat is om: 

Veilig en verantwoord met een rolsteiger te werken 

De veiligheids- en bedrijfsvoorschriften in de praktijk uit kan voeren 

Het dagelijks onderhoud correct kan uitvoeren 

 
Cursusinhoud 

De cursus duurt 1 dag, waarbij in het 1e dagdeel de theorie wordt behandeld met aansluitend het theorie- 

examen. In het 2e dagdeel zal de praktijkinstructie plaatsvinden met aansluitend het praktijkexamen. Deze 

dagdelen kunnen ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds en op zaterdag worden georganiseerd. De cursus wordt 

gegeven door zeer ervaren, SOG-gecertificeerde docenten, zowel in theorie als praktijk. 
 

Theorie: 



P 

Arbowetgeving 

Praktijk: 



 

Dagelijks onderhoud en rijklaar maken 









Vakkennis 

Algemene informatie over de rolsteiger 

Dagelijks onderhoud 

Veiligheidsvoorschriften 









Bediening en besturing van de rolsteiger 

Veilig werken met een rolsteiger en valbeveiliging 

Onderhoud 

Praktijkexamen 

 Theorie-examen   

 
 

Het cursusmateriaal wordt ruim voor aanvang van de cursus overhandigd zodat de cursisten zich goed kunnen 

voorbereiden. 

 
Veilig Werken Nederland geeft er de voorkeur aan om bij u op locatie de cursus Veilig Werken met de rolsteiger 

te organiseren, want waarmee ze werken daarmee moeten ze ook instructie krijgen en niet op een andere locatie 

simuleren. 

 
Prijs 

De prijs voor de cursus Veilig Werken met de rolsteiger bedraagt per persoon € 229,– 

De prijs voor de herhalingscursus Veilig Werken met de rolsteiger bedraagt per persoon € 129,– 

en duurt een halve dag. 

 
Dit is inclusief het cursusmateriaal, het certificaat en pasje. 

De prijzen zijn exclusief BTW en er komt geen toeslag voor ’s avonds of zaterdag. 

Het certificaat en pasje zijn 5 jaar geldig.
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BHV Basis 
 

BHV Basis 

Veilig Werken Nederland organiseert door heel Nederland de cursus BHV Basis. Deze cursus duurt twee dagen. 

 
Doelgroep 

Voor medewerkers die binnen het bedrijf zijn aangewezen als bedrijfshulpverlener (BHV-er). 

 
Cursusinhoud 

Een praktijkgerichte cursus 

Behandelt de modules Eerste hulp, Communicatie, Ontruiming, Beperken en Bestrijden van een 

beginnende brand en AED-training 

Heeft maximaal 16 deelnemers voor een optimale begeleiding 

 
De cursus wordt gegeven door zeer ervaren, SOG-gecertificeerde docenten, zowel in theorie als praktijk. 

 
Prijs 

De prijs voor de tweedaagse cursus Bedrijfshulpverlening (BHV) incl. AED bedraagt per persoon € 300,– 

De prijs voor de herhalingscursus Bedrijfshulpverlening (BHV) incl. AED bedraagt per persoon € 175,– 

en duurt 1 dag. 

 
Dit is inclusief het cursusmateriaal, het certificaat en pasje. 

De prijzen zijn exclusief BTW en er komt geen toeslag voor ’s avonds of zaterdag. 

Het certificaat en pasje zijn 1 jaar geldig.

mailto:info@veiligwerkennederland.nl
mailto:info@veiligwerkennederland.nl
http://www.veiligwerkennederland.nl/
http://www.veiligwerkennederland.nl/
mailto:info@veiligwerkennederland.nl
http://www.veiligwerkennederland.nl/


Ankarastraat 5 

7559 CL Hengelo (o) 

Telefoon: 074 – 27 80 300 

Mobiel:     06 – 51 22 24 07 

info@veiligwerkennederland.nl 

www.veiligwerkennederland.nl Volg ons op: 

 

 

Ankarastraat 5 

7559 CL   Hengelo 

Telefoon:074 – 27 80 300 

Mobiel:   06 – 51 22 24 07 

info@veiligwerkennederland.nl 

www.veiligwerkennederland.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BHV PLUS 
 

 

Cursus BHV PLUS 

Veilig Werken Nederland organiseert door heel Nederland de cursus BHV PLUS. Deze BHV PLUS cursus bevat 

geen ontruiming bij brand, omdat elke situatie bij een klant anders is. Daarbij is de cursus uitgebreid met EHBO 

waardoor de buitendienst precies weet hoe te handelen als zijn of haar collega een ongeluk krijgt. Deze cursus 

duurt een dagdeel van 4 uur. 

 
Doelgroep 
Voor alle medewerkers van een bedrijf die op locatie bij klanten werkzaam zijn en vaak onderweg zijn. Denk 
hierbij aan bv. (service)monteurs, kraanmachinisten en installateurs. 
BHV PLUS is gaat in op medische handelingen die je moet weten en kunnen in het geval uw collega onwel wordt. 

 
Cursusinhoud 

 

 Een praktijkgerichte cursus     Actieve bloedingen 

 Behandelt de modules Eerste Hulp Bij     Wonden 

 Ongelukken, Communicatie, Beperken en     Elektriciteitsletsel 

 Bestrijden van een beginnende brand en     Maximaal 10 deelnemers voor een optimale 
 
 
 
 

 


AED-training 

Stoornissen in het bewustzijn 

begeleiding 

 

 

De cursus wordt gedurende 1 dagdeel á 4 uur gegeven door zeer ervaren docenten, zowel in theorie als praktijk. 
 

Prijs 

De prijs voor cursus BHV PLUS incl. AED bedraagt per persoon € 150,– 

 
Dit is inclusief het cursusmateriaal, het certificaat en pasje. 

De prijzen zijn exclusief BTW en er komt geen toeslag voor ’s avonds of zaterdag. 

Het certificaat en pasje zijn 5 jaar geldig.

mailto:info@veiligwerkennederland.nl
http://www.veiligwerkennederland.nl/
mailto:info@veiligwerkennederland.nl
mailto:info@veiligwerkennederland.nl
http://www.veiligwerkennederland.nl/
http://www.veiligwerkennederland.nl/


Ankarastraat 5 

7559 CL   Hengelo 

Telefoon:074 – 27 80 300 

Mobiel:   06 – 51 22 24 07 

info@veiligwerkennederland.nl 

www.veiligwerkennederland.nl 

Ankarastraat 5 

7559 CL Hengelo (o) 

Telefoon: 074 – 27 80 300 

Mobiel:     06 – 51 22 24 07 

info@veiligwerkennederland.nl 

www.veiligwerkennederland.nl Volg ons op: 

 

 

 
 
 
 
 
ing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EHBO 
 

Doelgroep 

Deze opleiding is bestemd voor een aantal door de werkgever, volgens ARBO-wetgeving, aangewezen personen. 

Na deelname aan deze cursus bent u in staat bij dreigend gevaar voor veiligheid en gezondheid van werknemers 

en derden zoveel mogelijk letsel en schade te voorkomen. 

 
Cursusinhoud 

De cursus duurt 1 dag, waarbij in het 1e dagdeel de theorie wordt behandeld met aansluitend het theorie- 

examen. In het 2e dagdeel zal de praktijkinstructie plaatsvinden met aansluitend het praktijkexamen. Deze 

dagdelen kunnen ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds en op zaterdag worden georganiseerd. De cursus wordt 

gegeven door zeer ervaren docenten, zowel in theorie als praktijk. 

Theorie: 

    Eerste hulp verlenen 

    Emotionele reacties 

    Eerste hulp verlenen en de kans op infectie 

    Stoornissen in het bewustzijn èn de ademhal 

    Actieve bloedingen, shock en wonden 

    Elektriciteitsletsels 

    Kneuzing en verstuiking 

    Botbreuken en ontwrichtingen 

    Letsels van oog, neus en oor 

    Tandletsels en tand door de lip 

    Oververhitting, onderkoeling, bevriezing 

    Vergiftigingen, steken en beten 

    Verband- en hulpmiddelen 

Praktijk: 

    Oefensituatie: Inschatten omstandigheden van calamiteit 

    Oefensituatie: Procedures bij calamiteit 

    Oefening: Stabiele zijligging 

    Oefening: Controles vitale functies 

    Oefening: Gebruik AED 

    Oefening: Volledige Reanimatie 

 Oefening: Verbindtechnieken (mitella, snelverband en 

drukverband) 

    Oefening: Noodvervoer handgreep, Rautekgreep

 

 
 

Het cursusmateriaal wordt ruim voor aanvang van de cursus overhandigd zodat de cursisten zich goed kunnen 

voorbereiden. 

Veilig Werken Nederland geeft er de voorkeur aan om bij u op locatie de cursus EHBO te organiseren. 

 
Prijs 

De prijs voor de ééndaagse cursus EHBO bedraagt per persoon € 175,– 

 
Dit is inclusief het cursusmateriaal, het certificaat en pasje. 

De prijzen zijn exclusief BTW en er komt geen toeslag voor ’s avonds of zaterdag. 

Het certificaat en pasje zijn 1 jaar geldig.
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Veilig Werken met de Gevaarlijke stoffen 
 

 

Doelstelling 

Het doel is om de cursist in 1 dag op te leiden en dat hij dan vervolgens in staat is om: 

Veilig en verantwoord met gevaarlijke stoffen te werken 

De veiligheids- en bedrijfsvoorschriften in de praktijk uit kan voeren 

Het dagelijks onderhoud correct kan uitvoeren 

 
Cursusinhoud 

De cursus duurt 1 dag, waarbij in het 1e dagdeel de theorie wordt behandeld met aansluitend het theorie- 

examen. In het 2e dagdeel zal de praktijkinstructie plaatsvinden met aansluitend het praktijkexamen. 

Theorie: 

    Herkennen van gevaarlijke stoffen 

    De aard van gevaarlijke stoffen 

    Veilige behandelings- en noodprocedures 

Praktijk: 

  Maatregelen bij ongeval / incident met 

gevaarlijke stoffen 

     Eerste hulp & brandbestrijding

    Opslag en manier van laden / lossen van gevaarlijke stoffen 

    Voor elke klasse verschillende eerste hulp maatregelen 

    Veiligheidsvoorschriften 

    Theorie-examen 

      Praktijkexamen

 

Deze dagdelen kunnen ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds en op zaterdag worden georganiseerd. 

De cursus wordt gegeven door zeer ervaren, SOG-gecertificeerde docenten, zowel in theorie als praktijk. 

Het cursusmateriaal wordt ruim voor aanvang van de cursus overhandigd zodat de cursisten zich goed kunnen 

voorbereiden. 

 
Veilig Werken Nederland geeft er de voorkeur aan om bij u op locatie de cursus Veilig Werken met Giftige Stoffen 

te organiseren, want waarmee ze werken daarmee moeten ze ook instructie krijgen en niet op een andere locatie 

simuleren. 

 
Prijs 

De prijs voor de cursus Veilig Werken met Giftige Stoffen bedraagt per persoon € 229,– 

De prijs voor de herhalingscursus Veilig Werken met Giftige Stoffen bedraagt per persoon € 129,– en duurt een 

halve dag 

 
Dit is inclusief het cursusmateriaal, het certificaat en pasje. 

De prijzen zijn exclusief BTW en er komt geen toeslag voor ’s avonds of zaterdag. 

Het certificaat en pasje zijn 5 jaar geldig.
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Arbeidsomstandighedenwetbesluit 

Relatie werkgever - werknemer 

Nen 3140 en VCA 

Visueel beoordelen van de elektrische 
arbeidsmiddelen 

Bediening en gebruik van elektrische 

Risico beoordelen 

Elektriciteit (spanning, stroom en weerstand) 

Elektrische risico’s (schok en kortsluiting) 

Opstellen van een inspectieplan 

Praktijkexamen 

Eisen aan de keurmeester 

Inspectieplan 

Beveiligingsklassen (geaard en dubbel geïsoleerd) 

Keuringsfrequentie 

Registratie en register 

Visuele inspectie 

Meting weerstand beschermleiding (aardedraad) 

Meting isolatieweerstand 

Verwarmingselement en testspanning 

Meting van de vervangende – en/of reële lekstroom 

Lekstroomwaarden 

400V machines en verloopstekker 

Theorie-examen 

Keuren Elektrische Arbeidsmiddelen NEN 3140 

Doelgroep 

Deze cursus is voor medewerkers die zelf elektrische arbeidsmiddelen willen keuren. Elektrische arbeidsmiddelen 

zoals een boormachine, een slijptol of een koffiezetapparaat moeten veilig zijn. Deze zorgplicht heeft de werkgever 

die deze middelen ter beschikking stelt aan de werknemers. Dit staat in het Arbeidsomstandighedenbesluit 

artikel 7.4a lid 3 die zegt dat arbeidsmiddellen die kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie, gekeurd en zonodig 

beproefd moeten worden. De norm NEN3140 geeft hier invulling aan en beschrijft wie dit mag doen, wat de 
keuringseisen zijn en hoe vaak dit moet gebeuren. De regelgeving staat verder toe dat iemand die hiervoor 
speciaal is geïnstrueerd dit mag uitvoeren. Deze cursus zorgt daarvoor. 

Cursusinhoud 

De cursus duurt 1 dag, waarbij in het 1e dagdeel de theorie wordt behandeld met aansluitend het theorie- examen. In het 2e dagdeel 

zal de praktijkinstructie plaatsvinden met aansluitend het praktijkexamen. 

Theorie Praktijk

                         arbeidsmiddelen van een apparatentester 

Deze dagdelen kunnen ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds en op zaterdag worden georganiseerd. 

De cursus wordt gegeven door zeer ervaren, SOG-gecertificeerde docenten, zowel in theorie als praktijk. 
Het cursusmateriaal wordt ruim voor aanvang van de cursus overhandigd zodat de cursisten zich goed kunnen voorbereiden. 

Veilig Werken Nederland geeft er de voorkeur aan om bij u op locatie de cursus NEN 3140 te organiseren, want waarmee ze werken daarmee 

moeten ze ook instructie krijgen en niet op een andere locatie simuleren. 

Prijs 

De prijs voor de cursus NEN 3140 bedraagt per persoon € 325,– 
De prijs voor de herhalingscursus NEN 3140 bedraagt per persoon € 225,– en duurt een halve dag
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Doelgroep 
De opleiding ATEX Basis is bedoeld voor personen die werkzaam zijn in explosie gevaarlijke gas- of stofomgevingen. In dit soort 
omgevingen gelden specifieke regels op het gebied van veilig werken, maar ook voor de aanwezige elektrische apparatuur. De 
opleiding behandeld de basisprincipes van explosieveiligheid. Daarnaast krijgt de cursist inzicht in beschermingswijzen tegen 
ontsteking en maakt kennis met zoneringstekeningen. Tot slot behandelen we ieders verantwoordelijkheid in het beheersbaar 
maken van het explosiegevaar. 

Cursusinhoud 

De cursus duurt 1 dag, waarbij in het 1e dagdeel de theorie wordt behandeld met aansluitend het theorie- 

examen. In het 2e dagdeel zal de praktijkinstructie plaatsvinden met aansluitend het praktijkexamen. 

Theorie: 

 Wet- en regelgeving (ATEX 114 en ATEX 153) 
 Introductie explosiegevaar 
 Gas- en stofeigenschappen 
 Herkennen van explosierisico’s 
 Principes van beschermingswijzen tegen ontsteking 
 Soorten ontstekingsbronnen 
 Veilig werken op basis van de zone 
 Productcertificaat 
 Explosieveiligheidsdocument 
 Veilig werken in explosieve atmosfeer 

Praktijk: 

Werken met de chemiekaart 
Zelf coderingsplaatjes ontcijferen 
Meegebrachte apparatuur in de juiste zone plaatsen 
Werken met productcertificaten

Deze dagdelen kunnen ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds en op zaterdag worden georganiseerd. 

De cursus wordt gegeven door zeer ervaren, SOG-gecertificeerde docenten, zowel in theorie als praktijk. 

Het cursusmateriaal wordt ruim voor aanvang van de cursus overhandigd zodat de cursisten zich goed kunnen 

voorbereiden. 

Veilig Werken Nederland geeft er de voorkeur aan om bij u op locatie de cursus Veilig Werken met Giftige Stoffen 

te organiseren, want waarmee ze werken daarmee moeten ze ook instructie krijgen en niet op een andere locatie 

simuleren. 

Prijs 

De prijs voor de cursus ATEX Basis bedraagt per persoon € 475,– 

De prijs voor de herhalingscursus ATEX Basis bedraagt per persoon € 275,– en duurt een halve dag 

Dit is inclusief het cursusmateriaal, het certificaat en pasje. 

De prijzen zijn exclusief BTW en er komt geen toeslag voor ’s avonds of zaterdag. 

Het certificaat en pasje zijn 3 jaar geldig. 
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