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                                    Nieuwsbrief: 
 
Veiligheid op de werkvloer: 

 KLS/Van den Berg BV kan nu ook ladders en gereedschappen komen keuren.  

(Norm 2484, EN 131, EN 1004) 

 Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten. 

 

ARBO: 
 Vanaf heden kunnen wij u nu ook beter op ARBO gebied ondersteunen. 

We beschikken over Hogere-, Middelbare- en Basis Veiligheidskundige. Daarnaast ook 

Brandpreventisten.  

Deze werken op basis van een uurtarief of een op maat afspraak. 

U kunt altijd vrijblijvend informatie opvragen.  

Denk bij deze ondersteuning bv aan: 

1. Schrijven en controleren van RIE. 

2. Tool box sessies. 

3. Advies plan van aanpak bij RI&E. 

4. Veiligheidsrondes. 

5. Arbeid hygiënische strategieën enz. 

Wij zullen dit verder toelichten op 1 van onze ARBO informatie avonden waarvoor u een 

uitnodiging ontvangt indien u interesse heeft.  

 

Workshop EHBO bij kinderen: 

 Wij zijn dit jaar weer volop bezig de nadruk te leggen op veiligheid voor baby en kind. 

De EHBO voor deze doelgroep verschilt enorm van de reguliere EHBO. 

De particuliere markt is hierin sterk groeiend omdat een EHBO opleiding Baby en Kind in  de 

meeste gevallen wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraar. 

Om de mensen hiervan op de hoogte te stellen en de (groot) ouders op de meest 

voorkomende en gevaarlijke zaken voor te bereiden, bieden wij deze kennismakingsworkshop 

aan van 1,5 uur. Dit is ook in de avonduren of weekenden mogelijk. 

 Wij merken dat veel van onze bestaande klanten dit een leerzaam idee vinden voor hun 

personeel en graag een workshop op hun locatie willen organiseren. 

 De kosten voor een workshop bedragen € 155,-. 

Vanaf de zomer zullen er ook enkele workshops plaatsvinden op ons opleidingscentrum. 

Hiervoor bedragen de kosten € 10,- per deelnemer. Indien er interesse is om hierbij aanwezig 

te zijn dan vernemen wij dat graag. ( ) sales@klsvandenberg.nl
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EHBO voor beroepsgroepen die werken met kinderen: 
 De overheid heeft bepaald dat mensen die werken in de kinderopvang of gastouder zijn aan 

bepaalde eisen moeten voldoen zoals een (kinder)EHBO diploma. 

 KLS Van den Berg BV vindt het belangrijk om een ieder voorlichting te geven en de 

mogelijkheid te bieden tot het volgen van een opleiding. 

                                    
              
Table Top: 
 Ontruimen behoeft herhaling. 

 Wilt u vaker een ontruiming trainen zonder uw proces stil te leggen of te storen dan is een  

Table Top oefening een leerzame interactieve manier om onderstaande doelstellingen te 

behalen. 

 De oefening speelt zich af in een vergaderruimte / leslokaal. 

 Mogelijk dat een of meerdere deelnemers even op pad worden gestuurd om iets te controleren 

of ontdekken. 

 

 Doelstellingen. 

1. Deelnemers hebben gebouwkennis; 

2. Deelnemers kennen de veiligheidsmiddelen en weten deze te vinden; 

3. Deelnemers hebben kennis van de oproep- en inzetstructuur van de BHV-organisatie. 

4. Deelnemers hebben kennis van de alarmeringsstructuur (in- en extern); 

5. Deelnemers hebben, door middel van een paar scenario’s  de praktische toepassing van 

bovengenoemde punten beoefend. 

                                     
 

Weetje:  
 Heet water is een gevaarlijke stof! Veel mensen zijn zich daar niet van bewust maar heet water 

van 90 graden veroorzaakt tweedegraads brandwonden.  
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