CURSUS
VEILIG WERKEN
met Hydraulische slangen en componenten

Heeft u veiligheid hoog in het vaandel staan binnen
uw organisatie? Zijn uw medewerkers voldoende op de
hoogte van de risico’s van het werken met hydraulische
slangen en componenten? Zijn zij in staat preventief
te werken en daarmee stilstand van de productie en
werkzaamheden te voorkomen?

FEDA heeft samen met professionals uit de praktijk
een cursus van één dag ontwikkeld.

CURSUS VEILIG WERKEN MET HYDRAULISCHE SLANGEN EN COMPONENTEN
In deze cursus worden uw medewerkers bewust gemaakt van de gevaren op de werkvloer
en leren zij veilig te werken om de risico’s op de werkvloer in te perken. Sinds de introductie
van deze cursus, hebben ruim 550 werknemers afkomstig van ruim 160 bedrijven de
cursus gevolgd.
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De cursus wordt gegeven door een ervaren
trainer die werkzaam is in het werkveld. Elke
trainer neemt dus een stuk actuele praktijk
ervaring mee.

De cursus is opgebouwd uit vier onderdelen:
1. E
 en korte inleiding op de basis van hydrauliek.
2.	Bewustwording van de risico’s van het werken
met hydraulische slangen en componenten en
het maken van een risico-inventarisatie.
3. De basis van de samenstelling van hydrauli
sche slangen.
4. Het herkennen van faaloorzaken en veilig
werken om daarmee stilstand van productie
te voorkomen en de veiligheid te verhogen.

De cursus bestaat uit één dag van 09.30 uur
tot ca. 16.00 uur en naast de theorie, behoort
ook een rondleiding door het bedrijf tot het
programma (rondleiding is niet mogelijk bij
ROVC Ede).
Na afloop van de training ontvangen deelne
mers een bewijs van deelname in de vorm van
een pasje en een stempel in het Veiligheidspas
poort.
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DOELGROEPEN
De cursus is bedoeld voor iedereen die met of
in de omgeving van hydraulische slangen en
componenten werkt. Denk hierbij aan binnenen buitendienstmedewerkers, monteurs en
klantmedewerkers, maar ook leidinggevenden
die hun verantwoordelijkheden leren kennen op
het gebied van veiligheid.
Voor nieuwe of minder ervaren medewerkers
fungeert de cursus als een gedegen en veilige
introductie op het werken met hydraulische
slangen en componenten. De praktijk wijst
uit dat ook ervaren medewerkers de cursus
zeer positief waarderen, omdat de cursus
hen confronteert met hun routine. En in
dit werkveld is niets zo gevaarlijk als een
onbewust ingeslopen routine.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Veel praktische informatie, zoals de
informatie over de opleiders, opleidingslocaties
en cursusdata kunt u terugvinden op
www.veiligwerkenmethydrauliek.nl
Locatie en groepsgrootte
De cursus wordt gegeven op diverse trainings
locaties in het land. Voor groepen vanaf 8
personen is het ook mogelijk om de cursus
in-company te geven. De grootte van de groep
varieert van 8 tot 12 personen.
Investering
De prijs voor deze eendaagse cursus vindt u terug
op de websites van de verschillende opleiders. Dit
is inclusief lunch, een cursusboek en een bewijs
van deelname in de vorm van een pasje en een
stempel in het VCA Veiligheidsrapport.
Data en Aanmelden
Kijk voor een actueel overzicht van de
cursusdata en de mogelijkheid tot inschrijven
op www.veiligwerkenmethydrauliek.nl
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