Risicomanagement voor Bouw en Infra
Risico’s beheersen en leren van ongevallen

Nieuw!
Scenario
based
auditing

Introductie
AVSM ARBO CONSULT organiseert in samenwerking met CGE Risk Management Solutions een training
Risico- en Incidentenanalyse gebaseerd op de software tools BowTieXP, IncidentXP en AuditXP. U leert
hoe u de nieuwste analyse tools kunt inzetten voor nog betere beheersing van uw veiligheidsrisico’s.
Sleutelwoorden: Risicomanagement, Risicoanalyse, Incidentenanalyse, Ongevallenonderzoek.
Instorten van nieuwbouw, omvallen van hoogwerkers, explosies en doden als gevolg van valgevaar. Ieder
jaar gebeuren in Nederland meer dan 200.000 ongevallen waarbij meer dan 80 doden te betreuren zijn.
De vraag “kunnen we dit voorzien en hoe leren we van deze ongevallen?” komt vaak onvoldoende aan
de orde. Deze trainingen bieden projectleiders, risico-managers, veiligheidskundigen, KAM coordinatoren,
en anderen die bij het beheersen van risico’s betrokken zijn heldere tools en handvatten om risico’s te
analyseren, te begrijpen en beter te beheersen.
De behandelde instrumenten zoals BowTie en IncidentXP worden steeds meer ingezet in de petrochemische
industrie en offshore. De instrumenten worden ook gebruikt door de onderzoeksraad voor veiligheid en
grotere opdrachtgevers. Door zelf de instrumenten in te zetten binnen uw bedrijf bent u de onderzoekers
niet alleen een stap voor maar bent u ook in staat helder en op gelijke voet te communiceren. Natuurlijk
hoeft u niet te wachten op een ongeval om de risico’s tijdig en op een juiste wijze te analyseren en te
beheersen.

Contact
AVSM ARBO CONSULT
Voor meer informatie over de training kunt u contact opnemen met:
AVSM ARBO CONSULT
0031-(0)624095391
info@avsm.nl
www.avsm.nl
CGE Risk Management Solutions
Voor meer informatie over de software
in de cursus kunt u contact opnemen
met:
CGE Risk Management Solutions
0031-(0)881001350
support@cgerisk.com
www.cgerisk.com

De trainers

De kosten

Voor wie

Aad Versteeg, Gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige werkt nu
als zelfstandig consultant / Veiligheidskundig Adviseur. Opleidingen: MOSHE, HVK, MVK, HBO Cultuurtechniek. Lid van opleidingscommissie NVVK. Aad heeft veel ervaring in HSE management en ongevallen onderzoek.

De kosten per module bedragen € 525,00 per persoon exclusief
BTW.
Kosten voor koffie, thee en lunch zijn inbegrepen. Bij afname
van meerdere modules tegelijkertijd of bij komst met meerdere
personen per bedrijf ontvangt u een korting die kan oplopen
tot 15%! Informeer naar de kortingsmogelijkheden.

Alle modules zijn bedoeld voor:
Veiligheidskundigen HVK/MVK
KAM coordinatoren
Risico managers
Project engineers
Projectleiders
Projectmanagers
Werkvoorbereiders
Coordinatoren in ontwerp en uitvoeringsfase

Specialisten van CGE Risk Management Solutions ondersteunen
de training bij de invoering en gebruik van de software applicaties.
Bij branchespecifieke trainingen worden specialisten uit de sector ingeschakeld.

Maximaal aantal deelnemers: 8 personen
In-company trainingen zijn mogelijk.
Tijdens de cursus kunt u gebruik maken van een proeflicentie
van de software (30 dagen). Bij aanschaf van de CGE Risk software (BowTieXP, IncidentXP of AuditXP) binnen 2 maanden na
deelname aan de cursus, heeft u recht op 10% korting.

De praktijkvoorbeelden komen allemaal van Nederlandse bedrijven. Vooraf aan de cursus worden deelnemers gevraagd eigen
voorbeelden van ongevallen en incidenten in te brengen als
mogelijk te bespreken casus.

Gebruik van eigen Laptop tijdens de cursus!

Over AVSM ARBO CONSULT
AVSM ARBO CONSULT staat voor verrassend goede service en top kwaliteit op het gebied van
beheersing van veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Wij ondersteunen bedrijven bij het verbeteren van hun veiligheid en gezondheidsprestaties door onderzoek, advies en training. Onze kernwaarden zijn vertrouwen, respect, klantgerichtheid en een praktische aanpak.
AVSM ARBO CONSULT staat er niet alleen voor, maar werkt samen met een groot aantal partners
waardoor specialistische kennis en ervaring wordt gegarandeerd.
AVSM ARBO CONSULT verzorgt trainingen en heeft projecten uitgevoerd in bouw en infra, groenvoorziening en cultuurtechniek, overheid, procesindustrie, keramische industrie, ambulante zorg
en machinebouw.

Over CGE
CGE Risk Management Solutions B.V. bundelt diverse leiders binnen de veiligheidssoftware
industrie, met als doel krachtig en uitgebreid Risicomanagement alsmede
veiligheidsoplossingen en – diensten aan te bieden.
CGE is gevestigd in Nederland, maar haar partnernetwerk strekt zich uit over de gehele
wereld. Samen met deze partners levert CGE oplossingen (software, business consultancy,
implementaties en ondersteuning) aan klanten in diverse branches. CGE levert software
oplossingen en beschikt over een Business Development team dat zich richt op de
ontwikkeling van ideeën naar praktische oplossingen evenals het creëren van nieuwe
mogelijkheden op het gebied van Risico Management.

Modules
Een vijfdaagse cursus in vijf aparte modules die afzonderlijk van elkaar
gevolgd kunnen worden.

Dag 1 Module 1:

Dag 2 Module 2:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Risico analyse en gebruik van de Bowtie
methodiek
Inleiding in barried based riskmanagement
Risico analyse op basis van barried based tools
De theory en toepassing van BowTie
Toepassen en zelf maken van BowTies

BowTieXP in de praktijk

Stap voor stap een BowTie diagram maken
Relatie leggen met managementsysteem
Zelf de BowTie toepassen in de praktijk
Gebruik van IncidentXP
Gebruik van AuditXP

Dag 3 Module 3:

Dag 4 Module 4:

Dag 5 Module 5:

Scenario based auditing

Barried based HSE management

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ongevallen onderzoek op basis van barrier
based tools
De theorie van ongevallen onderzoek
De aanpak en randvoorwaarden
De eerste uren na het ongeval
Opzet en planning van onderzoek
Zelf een ongeval of incident onderzoeken

Organisatie van de audit
Voorbereiding en planning
Audittechnieken do’s en don’ts
Zelf uitvoeren van een audit
Rapportage

Managementsystemen in off- en onshore
Toepassing van barried based tools in HSE management
Barried based tools en ISO 9001, ISO 4001, OHSAS 81001
Barried based HSE projectmanagement

Registratie
Vul onderstaand registratieformulier in om u te registeren
Stuur het ingevulde formulier per e-mail naar info@avsm.nl

1. Gegevens
Voornaam:		
Achternaam:		
Bedrijf/organizatie:
Straat en huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoon:		
E-mail:			

2. Modules
Selecteer de modules die u wilt volgen. De kosten per module bedragen € 525,00 per persoon
exclusief BTW.
Kosten voor koffie, thee en lunch zijn inbegrepen. Bij afname van meerdere modules
tegelijkertijd of bij komst met meerdere personen per bedrijf ontvangt u een korting die kan
oplopen tot 15%! Informeer naar de kortingsmogelijkheden.

Module 1: Risico analyse en gebruik van de Bowtie methodiek
Module 2: BowTieXP in de praktijk
Module 3: Ongevallen onderzoek op basis van barrier based tools
Module 4: Scenario based auditing
Module 5: Barried based HSE management

Contact
Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kortingsmogelijkheden? Neem dan contact
op met Aad Versteeg (AVSM ARBO CONSULT):
AVSM ARBO CONSULT
Bijdorpstraat 2
2241 NW Wassenaar
0031 - (0)624095391
info@avsm.nl
www.avsm.nl

