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De KAM functionaris 2.0 voor beleid, veiligheid & gezondheid
Is duurzaamheid hierbij een kans?
Toelichting op de workshops
1) Veilig werken met veilige machines – Jan Hommes
Tip voor de KAM functionaris! CE markering na modificatie, is dat wel mogelijk binnen dit kader?
Veilig werken met een veilige machine is altijd het uitgangspunt!
2) PBM ’s – Jos Putman
Persoonlijke Beschermingsmiddelen op basis van functieprofielen is een must vanuit aantoonbaar
veiligheidsbeleid. De basis is niet een standaard RI&E, maar specifiek gericht op de werkelijke
situatie. Hoe geeft de KAM functionaris hier invulling?
3) Alcohol, drugs & medicijnen (ADM) – Harry Rienmeijer
Veel vaker dan gedacht gaan medewerkers onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen aan het
werk. Dit zijn geen problematische gebruikers, maar medewerkers die, net zoals u, graag een paar
glazen wijn of bier drinken. Aan u als KAM functionaris de vraag, wat doet het met de veiligheid
van de medewerkers op de werkvloer en wat zijn de gevolgen voor het kort verzuim? Op een
ludieke manier bewust veilig gedrag creëren, dat leert u tijdens deze workshop.
4) Duurzame inzetbaarheid! SROI & KAM Beleid. Strijd of een kans? – Charles van Teeseling
Naast verheldering van de regelgeving bespreken we ook de plaats van SROI binnen de
organisatie, de verantwoording en communicatie richting gemeenten en overheid. We maken de
vertaalslag vanuit het bestek naar de opdracht.
5) Werken in en met verontreinigde grond! CROW Publicatie 400 – Willem Schunselaar
Van CROW-publicatie 132 naar 400 dit betekent iets voor de organisatie, maar wat nu?
We gaan in op de verschillen tussen de oude en de nieuwe publicatie ‘Werken in en met
verontreinigde bodem’. Niet alleen theorie, maar ook de dagelijkse herkenbare praktijk!
We presenteren ook Het Handboek DLP, deskundige leidinggevende projecten.
6) Kwaliteit zonder falen!? – Dirk Jan Bakker & Richard Stuff
Het beperken van de faalkosten door de ‘K’ van kwaliteit te koppelen aan het efficiënt en effectief
uitvoeren van infrawerk, door de gehele keten samen! Dus een ketenaanpak van kwaliteit zonder
faalkosten! Lean werken ‘In 1x goed’!

