Person In Charge
Training wet- en regelgeving bij heffen en hijsen
Volgens de Europese Richtlijn 2009/104/EG, in Nederland overgenomen in het Arbobesluit artikel 7.18 lid 9,
moeten hef- en hijswerkzaamheden onder adequaat toezicht worden uitgevoerd.
Nagenoeg elk bedrijf dat er regelmatig mee te maken heeft kent wel procedures die gevolgd moeten worden
bij heffen en hijsen. Daarbij wordt in lijn met het Arbobesluit iemand benoemd die verantwoordelijk is voor
de hef- en hijswerkzaamheden. De “Verantwoordelijke Persoon”, binnen de internationale Olie & Gas
industrie ook wel “Person In Charge”genoemd.
Volgens hetzelfde Arbobesluit is in artikel 7.18 lid 8 ook wettelijk voorgeschreven, dat alle handelingen voor
het heffen of hijsen correct moeten worden gepland teneinde de veiligheid van de werknemers te
garanderen.
Om invulling te kunnen geven aan deze wettelijke verplichtingen is het van belang, dat de Verantwoordelijk
Persoon beschikt over voldoende kennis op het gebied van planning, beheersmaatregelen voor het veilig
uitvoeren, mensen, middelen en omstandigheden.

12hoist4u organiseert trainingen die invulling geven aan deze vereiste kennis.

Voor wie van belang
De training is van belang voor iedereen de verantwoordelijk gesteld wordt voor de uitvoering van hef- en
hijswerkzaamheden. Daarnaast geeft de training ook inzicht in een groot aantal wettelijke aspecten die
kennis verruimend werken in andere functies waarin men te maken krijgt met heffen en hijsen. Denk daarbij
aan: logistiek coördinatoren, planners, uitvoerders hijswerken, contract houders, inkopers materieel, VGM
coördinatoren, HSE medewerkers, onderzoekers van incidenten, constructeurs arbeidsmiddelen, job owners,
maintenance managers etc.

Inhoud en programma
De training kent een gestructureerde opbouw, waarbij aan de hand van diverse zeer herkenbare
praktijkgevallen toegewerkt wordt naar de volgende leerdoelen:

Structuur van de wetgeving in Nederland in relatie tot EU.

Hijs– en hefmiddelen: wetgeving bij aanschaf, gebruik en onderhoud.

Vakkundigheidseisen van medewerkers.

Planning en toezicht op verticaal transport volgens de wetgeving.

Arbobesluit: arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden.

In overleg, en indien ruim vooraf aangevraagd, kan uw praktijkgeval behandeld worden.
Bewijs van deelname en geldigheid
Elke deelnemer ontvangt een certificaat “Person In Charge”, wet- en regelgeving bij hijsen en heffen.
Het certificaat is vijf jaar geldig. Tevens wordt het Personal Safety Logbook afgestempeld.

Cursusdata 2016



Elke eerste maandag van de maand: 4 januari, 1 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli,
1 augustus, 5 september, 3 oktober, 7 november en 5 december
Elke 3e of 4e woensdag van de maand: 20 januari, 17 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei, 22 juni,
20 juli, 17 augustus, 21 september, 19 oktober, 16 november en 21 december

Cursustijden
Ontvangst van de deelnemers vanaf 08.00 uur. De training start stipt om 08.30 uur en duurt tot ca. 16.30 uur.

Prijs
De kosten bedragen € 4.500,- exclusief btw per trainingsdag voor maximaal 10 personen (op verzoek, in
uitzonderlijke gevallen en in overleg, kan er een zgn. open dag georganiseerd worden).
De prijs is inclusief een uitvoerige set naslag werk voor elke deelnemer. Daarin zijn opgenomen: de cursus,
alle relevante wet- en regelgeving, een overzicht met verwijzingen voor nadere informatie, praktijkcases,
video’s met als doel “leren van incidenten” en aangevuld met de bekende procedures en “best practices” voor
heffen en hijsen. De training gaat door bij een minimum aantal deelnemers van 6 personen.

Waar
De training vind plaats in een door u te verzorgen locatie, waarbij de koffie, thee, frisdrank en lunch voor
eigen rekening is.

Gewenste datum van deelname:
О

4 januari 2016

О

20 januari 2016

О

1 februari 2016

О

17 februari 2016

О

7 maart 2016

О

16 maart 2016

О

4 april 2016

О

20 april 2016

О

2 mei 2016

О

18 mei 2016

О

6 juni 2016

О

22 juni 2016

О

4 juli 2016

О

20 juli 2016

О

1 augustus 2016

О

17 augustus 2016

О

5 september 2016

О

21 september 2016

О

3 oktober 2016

О

19 oktober 2016

О

7 november 2016

О

16 november 2016

О

5 december 2016

О

21 december 2016

Factuuradres en gegevens werkgever
Bedrijfsnaam

:……………………………………………..

e-mail

:………………………………….

Straat + huisnr.

:……………………………………………..

postcode/plaats :………………………………….

Telefoon

:……………………………………………..

fax

:………………………………….

Contactpersoon

:……………………………………………..

functie

:………………………………….

Datum

:……………………………………………..

handtekening

:………………………………….

Voornaam

:……………………………………………..

Voorletters

:………………….. О man

Achternaam

:……………………………………………..

Geboortedatum

:……………………………………………..

Deelnemer
О vrouw
e-mail

:………………………………….

Deze aanmelding opsturen naar onderstaand adres, faxen naar 030-6342079 of mailen naar
Peter.Verhoef@12hoist4u.com
Annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden:
-

Tot 2 weken voor aanvang brengen wij u € 100,- administratiekosten in rekening bij verplaatsing of annulering.
Vanaf 2 weken voor aanvang bent u 50% van de cursuskosten verschuldigd bij verplaatsing of annulering.
Bij ondertekening gaat u automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden van 12hoist4u, welke gedeponeerd
zijn bij de K.v.K. te Utrecht en te downloaden op onze website.

Meer informatie of maatwerk:
U kunt in overleg ook kiezen voor een training op maat. U bepaalt in dat geval voor een groot gedeelte welke
onderwerpen en praktijkgevallen behandeld worden. Samen met u bepalen we het programma en de kosten.
Ook in dat geval geldt een minimum van 6 en een maximum van 10 deelnemers.

Standerdmolen 8 unit 1.25
3995 AA Houten
Tel: 030-6342078

Fax: 030-6342079

www.12hoist4u.com

