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• Interne audits  • Veilig werken met groenvoorzieningsmachines
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3.1 Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

3.2 Noodplannen (BHV-plan, ontruimingsplan, aanvalsplan)

3.3 Diverse advisering:

• Organisatie advies • Beeldschermwerkplek onderzoek/voorlichting

• Stof- en rookmetingen • Aanvraag (actualisering) milieuvergunning

• HRM- en personeelsadvies • Medewerkerstevredenheidsonderzoeken

• Toetsing machineveiligheid • Klanttevredenheidsonderzoeken

• Arbodienstverlening • Veiligheidskundige ondersteuning
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VAN MUN ADVIES

Van Mun Advies is een adviesbureau met betrekking tot kwaliteit, arbo (veiligheid en gezondheid), milieu en 
meer… Binnen ons bedrijf is ruim 10 jaar ervaring gebundeld in een deskundig team. Wij zijn gevestigd te 
Oss. 

Wij bieden de volgende diensten:
• (Bedrijfs)certificering: ISO 9001, VCA, OHSAS 18001, Beoordelingsrichtlijnen (BRL’s), ...
• Opleidingen: VCA opleidingen, Bedrijfshulpverlening, veilig werken met de vorkheftruck, …
• Advisering: risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), beeldschermwerkplekonderzoek, …

De werkwijze van Van Mun Advies is gefundeerd op een zevental pijlers.

EENVOUD
Het woud van wet- en regelgeving & normen, complexe organisaties….. Van Mun Advies vertaalt moeilijke 
vraagstukken naar de essentie en voor de klanten belangrijke aspecten. Zowel voor kleine als grote 
organisaties!

PERSOONLIJK 
Alle werkzaamheden kenmerken zich door een persoonlijk contact met één vast aanspreekpunt. Onze 
medewerkers hebben ruime ervaring opgedaan, opleidingen gevolgd en benodigde certificering(en) behaald. 
Zodoende kunnen zij voor iedere klant een gelijkwaardige gesprekspartner zijn.

PRAKTISCH
Het uiteindelijke doel is om tot een praktische en werkbare situatie te komen en/of te blijven.

PRAGMATISCH
Van Mun Advies gaat doelgericht te werk. Op een efficiënte en effectieve wijze worden de 
resultaten behaald.

MEETBAAR
Resultaten moeten voor het bedrijf één of meerdere meetbare voordelen bieden.

MAATWERK
Ieder bedrijf is immers uniek! Standaard past niet binnen de bedrijfsfilosofie van Van Mun Advies.

COMPLEET
Het complete pakket met betrekking tot kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu bij 
één leverancier.

Van Mun Advies
Adelaar 2
5348 EK  Oss

T 0412 649 844
F 0412 649 466

www.vanmunadvies.nl
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1.2 CERTIFICERING: VCA

VCA is een zorgsysteem met betrekking tot de beheersing en verbetering van veiligheid, gezondheid en milieu 
(VGM).

VOORDELEN
Er zijn verschillende voordelen van zo’n zorgsysteem voor een organisatie. Voor ieder bedrijf gelden in meer of 
mindere mate één of meerdere voordelen, zoals:
• Voorkomen van risico’s en ongevallen, dus ook verzuim- en vervangingskosten.
• Op een eenvoudige manier voldoen aan Arbowet- en regelgeving en eisen van verzekeringen.
• Voldoen aan eisen van (potentiële!) opdrachtgevers.

VCA*, VCA** OF VCA PETROCHEMIE
De meest beperkte vorm van VCA certificering is VCA*. Indien het bedrijf voornamelijk 
werkzaamheden verricht als onderaannemer, dan verdient het de voorkeur om te 
certificeren conform VCA*.

Indien het bedrijf voornamelijk werkzaamheden verricht als zelfstandig (hoofd)aannemer  
van werk, dan verdient het de voorkeur om te certificeren conform VCA**. Daarnaast is het 
grote voordeel van VCA** ten opzichte van VCA*, dat deze tevens de structuur vastlegt 
binnen het bedrijf met betrekking tot VGM. Dit bevordert de integratie met andere 
systemen, bijvoorbeeld ISO 9001.

Vanaf 2009 is er een nieuwe VCA variant: VCA Petrochemie. Mocht het bedrijf (veelvuldig) 
werkzaam zijn in de petrochemische sector, dan is deze “zwaarste” variant verplicht. Het 
bedrijf dient te voldoen aan de eisen genoemd bij VCA** met daarbij nog een aantal 
aanvullende eisen, zoals het inlenen van VCA gecertificeerde onderaannemers, het 
uitvoeren van interne audits, enzovoort.

ZORGSYSTEEM
Het zorgsysteem bestaat uit diverse elementen. Belangrijke aspecten zijn:
•  Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dit is de basis voor ieder VCA-systeem. Daarnaast worden het 

bijbehorende Plan van Aanpak, de risicoprofielen c.q. functie risicoanalyses en een milieu risico-inventarisatie 
en –evaluatie opgesteld.

•  Toolbox meetings. Een bijeenkomst/overleg organiseren, waarbij relevante onderwerpen op het gebied van 
VGM worden besproken. 

• Keuring en onderhoud van materieel en middelen
•  Opleidingen, waaronder “Basisveiligheid VCA” en “Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA”. 

Beiden zijn een verplichting voor respectievelijk de uitvoerenden en de direct operationeel leidinggevenden. 
Tevens dienen de medewerkers voor diverse andere (risicovolle) taken opgeleid te worden, zoals bijvoorbeeld 
bedrijfshulpverlening, veilig werken met hoogwerkers, vorkheftruck, enzovoort.

Wij willen u graag, geheel kosteloos en vrijblijvend, informeren over de mogelijkheden van certificering, de 
kosten, het tijdspad, de tijdsbesteding voor uw bedrijf en de mogelijke rol die voor 
Van Mun Advies is weggelegd.

KOSTEN
Vraag nu een gesprek aan!

1.1 CERTIFICERING: ISO 9001

ISO 9001 is een managementsysteem met betrekking tot de beheersing en verbetering van kwaliteit. 

VOORDELEN
Er zijn verschillende voordelen van zo’n managementsysteem voor een organisatie. Voor ieder bedrijf gelden 
in meer of mindere mate één of meerdere voordelen, zoals:
• Efficiënter en effectiever werken.
• Duidelijke afspraken tussen de klant en uw bedrijf én medewerkers/afdelingen intern.
• Voldoen aan eisen van (potentiële!) opdrachtgevers.
• Een tevreden klant komt terug (dus het moet bekend zijn hoe klanten over uw bedrijf denken).

KWALITEIT
Onderstaande kreten geven weer wat er met kwaliteit te maken heeft:
• Voldoen aan de uitgesproken en niet uitgesproken eisen van de klant.
• Inzicht in en de procesbeheersing binnen het bedrijf.
• Kwaliteit van het eindproduct en/of dienst.
• Continu verbeteren op basis van meetpunten c.q. prestatie-indicatoren.
• Voldoen aan wet- en regelgeving voor zowel het product als het bedrijf.
• Meten en verhogen van de klanttevredenheid.

MANAGEMENTSYSTEEM
ISO 9001 is een systeem waarmee de diverse processen binnen een bedrijf, die leiden 
tot het beoogde eindproduct en/of de dienst(en), worden omschreven en beheersbaar 
gemaakt worden. De diverse processtromen worden hiertoe in kaart gebracht. De wijze, 
waarop ieder zijn/haar taak dient te vervullen, wordt in deze processen vastgelegd. 
Kortom: wat doen we en wie doet wat. 

Wij willen u graag, geheel kosteloos en vrijblijvend, informeren over de mogelijkheden van certificering, 
de kosten, het tijdspad, de tijdsbesteding voor uw bedrijf en de mogelijke rol die voor Van Mun Advies is 
weggelegd.

KOSTEN
Vraag nu een gesprek aan!
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1.4 CERTIFICERING: DIVERSE CERTIFICERINGEN

Door onze jarenlang ervaring met een grote diversiteit aan normen en beoordelingsrichtlijnen kunnen wij 
diverse certificeringen voor u begeleiden. Uiteraard kan Van Mun Advies alle normen integreren in één systeem 
met één handboek! Naast ISO 9001 en VCA begeleiden wij onder andere de onderstaande certificeringen.

OSHAS 18001
Dit is het eerste internationaal erkende arbomanagementsysteem wat certificeerbaar is (op wereldniveau) en 
toepasbaar is op vele sectoren. Deze norm toont veel gelijkenis met ISO 9001.

VCU
Dit veiligheidsbeheerssysteem is te vergelijken met VCA, maar dan voor uitzend/detacheringsbureaus.

GROENKEUR
Het kwaliteitssysteem voor hoveniers en bedrijven met betrekking tot openbaar groen. Er zijn 
vier varianten: hoveniers (tuinaanleg en -onderhoud), groenvoorzieners, boomverzorgers, 
dak- en gevelbegroeners.

KOMO-INSTAL (voorheen Waarborg)
Het kwaliteitssysteem voor het installeren van nieuwe elektrische installaties.
NEN 1010, NEN 3140 en NEN-EN 50110 spelen hierbij een belangrijke rol.

ISO 14001
De wereldstandaard voor een milieuzorgsysteem.

HACCP / GMP / VKL / BRC
Het kwaliteitssysteem voor de voedingsmiddelen / diervoeders / loonwerk. Allen gericht op 
voedselveiligheid.

SCIOS
Het kwaliteitssysteem voor onderhoud en inspectie aan stookinstallaties.

EVK / TOEZICHT
Het kwaliteitssysteem voor het onderhouden van bestaande elektrische installaties. NEN 3140 
en NEN-EN 50110 spelen hierbij een belangrijke rol.

BRL BORG
Het kwaliteitssysteem voor het ontwerpen, installeren en onderhouden van inbraak-
beveiligingsinstallaties.

REGELING BRANDMELDINSTALLATIES / BRANDDETECTIEBEDRIJF
Het kwaliteitssysteem voor het projecteren, installeren en onderhouden van brandmeldinstallaties.

BRL 7000 (Kwalibo)
Het kwaliteitssysteem voor uitvoering van bodemsaneringen, waaronder landbodemsanering conventioneel 
(7001), landbodemsanering in-situ (7002) en waterbodemsanering (7003).

FSC
Het kwaliteitssysteem voor het borgen dat hout uit een verantwoord beheerd FSC-gecertificeerd bos verwerkt, 
bewerkt, doorverkocht of op de markt gebracht wordt.

 

1.3 CERTIFICERING: ONDERHOUD BESTAANDE CERTIFICERINGEN

Eerst zorgt een bedrijf dat het gecertificeerd wordt voor één of meerdere normen, zoals ISO 9001, VCA, en 
dergelijke. Daarna kan geoogst worden! Tenminste als het systeem op een juiste wijze is opgezet. Indien een 
bedrijf het zorgsysteem rendabel wil laten zijn, dan is continue aandacht en ondersteuning een vereiste. 

Uiteraard zijn de hieronder genoemde activiteiten slechts mogelijkheden om een organisatie te ondersteunen/
begeleiden. In nauw overleg met de klant wordt bepaald welke vorm en intensiviteit het beste past voor het 
bedrijf. 

STIMULERING MEDEWERKERS
Door middel van continue stimulering van medewerkers en aandacht voor kwaliteit, arbo 
en/of milieu, geven de leidinggevenden c.q. het management haar betrokkenheid weer. 
Dit is essentieel voor het bewustzijn van medewerkers en tevens voor de continuïteit van 
het systeem. Advisering en ondersteuning van deze leidinggevenden kan een rol van 
onze adviseur zijn, zoals ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van het kwaliteits- en 
arbobeleid. 

VERBETERING/OPTIMALISERING SYSTEEM
Bij het opstellen van een handboek wordt vaak gekeken naar de norm(en) en niet naar het 
bedrijf, de processen en de praktische invulling daarvan. Men wil immers het certificaat 
behalen. Door continue aandacht voor de processen en handelingen, kan het systeem steeds 
eenvoudiger, beter, praktischer ingericht en verder geoptimaliseerd worden. Zo raakt het 
systeem de overbodige balast kwijt en werkt het systeem prettiger voor de medewerkers. 
Bovendien wordt er op deze wijze kostbare tijd bespaard.

BEWAKING VERPLICHTINGEN
De bewaking van de verplichtingen, voortvloeiend uit een zorgsysteem, resulteert in een soepel verloop van een 
audit door een certificerende instantie. Dit heeft verschillende voordelen. Het bespaart veel voorbereidingstijd 
voor een audit en dus onnodige kosten en mensen raken niet gestrest. Daarnaast zal ook de nasleep, bijvoorbeeld 
afwijkingen, tot een minimum beperkt worden.

INTERNE AUDITS
Om de verplichtingen en afspraken te controleren worden eveneens interne audits uitgevoerd. Dit is echter 
niet de belangrijkste reden. Deze interne audits vormen immers een cruciale bron voor verbeteringen binnen 
het bedrijf. Medewerkers worden met behulp van de adviseur “gedwongen” om kritisch te kijken naar de 
eigen werkzaamheden en gemaakte afspraken. 

VERBETERING
Doordat onze adviseur (externe ogen) dus doorlopend in alle geledingen van het bedrijf komt, van werkvloer 
tot en met management/directie, kan de adviseur als belangrijke informatiebron dienen voor verdere 
optimalisering. 

Wij willen u graag, geheel kosteloos en vrijblijvend, informeren over de mogelijkheden, de kosten, de 
tijdsbesteding voor uw bedrijf en de mogelijke rol die voor Van Mun Advies is weggelegd.

KOSTEN
Vraag nu een gesprek aan!
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2.2 OPLEIDINGEN: HERHALING BEDRIJFSHULPVERLENER (BHV’er)

BHV’ers moeten blijvend beschikken over de nodige deskundigheid, ervaring en uitrusting om hun taken goed 
te kunnen vervullen. Een jaarlijkse herhaling houdt kennis en kunde van BHV’ers op peil.

DOELSTELLING
Een BHV’er dient de taken, zoals deze in de Arbowet omschreven zijn, te kunnen uitvoeren:
• verlenen van niet spoedeisende eerste hulp bij ongevallen;
• reanimeren en het gebruik van het AED-apparaat;
• beperken en bestrijden van een beginnende brand;
• in noodsituaties alarmeren en evacueren van personen binnen het bedrijf;
•  alarmeren en samenwerken met de hulpverlenende diensten (brandweer, ambulance, enz.).

METHODIEK
De opleiding wordt gegeven door NIBHV erkende instructeurs die over ruime ervaring 
beschikken. De lesmethodiek van het NIBHV wordt toepast.

DUUR VAN DE OPLEIDING
De duur van de opleiding bedraagt 2 dagdelen (of avonden).

GROEPSGROOTTE
De groepsgrootte bedraagt 10 tot 18 personen.

CERTIFICAAT
Bij voldoende resultaat wordt het herhalingscertificaat Bedrijfshulpverlener uitgereikt. Het certificaat en pasje 
worden uitgegeven door het NIBHV (Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening) en hebben een geldigheidsduur 
van 1 jaar.

LOCATIE
Open inschrijvingen worden georganiseerd op diverse locaties. Deze opleiding kan eveneens
in-company verzorgd worden.

KOSTEN
De kosten per deelnemer bedragen E 150,- exclusief BTW.
Inclusief: examen, certificaat en pasje. 
Exclusief: lesboek (bij de volledige opleiding ontvangt u een exemplaar), lunch.

2.1 OPLEIDINGEN: BASIS BEDRIJFSHULPVERLENER (BHV’er)

BHV’ers moeten blijvend beschikken over de nodige deskundigheid, ervaring en uitrusting om hun taken 
goed te kunnen vervullen. BHV’ers dienen voldoende deskundig te zijn. Wat voldoende is, hangt sterk af van 
de bedrijfssituatie: ligging, omgeving, aard & complexiteit van de activiteiten, de risico’s en de restrisico’s. De 
bepaling van de benodigde deskundigheid van de BHV’ers, het aantal vereiste BHV’ers en de benodigde BHV-
organisatie en procedures, dient plaats te vinden in de (door Van Mun Advies uitgevoerde) risico-inventarisatie 
en –evaluatie (RI&E). 

INHOUD OPLEIDING
Een BHV’er dient de taken, zoals deze in de Arbowet omschreven zijn, te kunnen uitvoeren:
• verlenen van niet spoedeisende eerste hulp bij ongevallen;
• reanimeren en het gebruik van het AED-apparaat;
• beperken en bestrijden van een beginnende brand;
• in noodsituaties alarmeren en evacueren van personen binnen het bedrijf;
• alarmeren en samenwerken met de hulpverlenende diensten (brandweer, ambulance, enz.).

METHODIEK
De opleiding wordt gegeven door NIBHV erkende instructeurs die over ruime ervaring 
beschikken. De lesmethodiek van het NIBHV wordt toepast.

DUUR VAN DE OPLEIDING
De duur van de opleiding bedraagt 4 dagdelen (of avonden).

GROEPSGROOTTE
De groepsgrootte bedraagt 10 tot 18 personen.

CERTIFICAAT / DIPLOMA 
Aan het einde van iedere dag of twee dagdelen wordt er examen gedaan in 
levensreddende handelingen en brandbestrijding/ontruiming. Hiervoor ontvangt 
u deelcertificaten. Bij voldoende resultaat van beide delen, wordt het diploma 
Bedrijfshulpverlener uitgereikt. Diploma, pasje en certificaten worden uitgegeven  
door het NIBHV (Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening) en hebben een geldigheids-
duur  van 1 jaar.
 
LOCATIE
Open inschrijvingen worden georganiseerd op diverse locaties. Deze opleiding kan eveneens
in-company verzorgd worden. 

KOSTEN
De kosten per deelnemer bedragen E 270,- exclusief BTW.
Inclusief: examen, lesboek, certificaten, diploma, pasje. Exclusief: lunch.

PLOEGLEIDER BHV, MODULES
Naast de reguliere opleiding BHV kunnen wij eveneens varianten hierop aanbieden, waaronder: 
• Ploegleider BHV: voor organisaties met meerdere BHV’ers;
• Modules uit BHV-opleiding, zoals brand en EHBO;
• Op maat opleiden van medewerkers betrokken bij de BHV-organisatie, enzovoort.

Vraag nu een offerte aan!
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2.4 OPLEIDINGEN: BASISVEILIGHEID VCA (B-VCA)

De opleiding Basisveiligheid VCA is bedoeld voor alle operationele medewerkers in risicovolle beroepen 
werkzaam in sectoren, zoals bouw, industrie, groen, enzovoort.  Daarnaast eisen steeds meer opdrachtgevers 
dat alle medewerkers aanwezig op het bedrijfsterrein in het bezit zijn van dit diploma.

INHOUD OPLEIDING
De inhoud is als volgt:
• Veiligheids- en gezondheidswetgeving; • Struikelen, uitglijden en vallen;
• Risico’s en ongevallen; • Werken op hoogte;
• Gevaarlijke stoffen; • Elektriciteit;
• Branden en explosies; • Persoonlijke beschermingsmiddelen;
• Werken in besloten ruimten; • Veilig werken met machines en gereedschappen.
• Tillen en hijsen;

METHODIEK
De opleiding wordt gegeven door deskundigen die over ruime ervaring beschikken. De lesmethodiek van 
het NIBHV wordt toepast.

DUUR VAN DE OPLEIDING
De duur van de opleiding bedraagt 4 dagdelen (of avonden).

GROEPSGROOTTE
De groepsgrootte bedraagt 10 tot 18 personen.

CERTIFICAAT
Het VCA erkend certificaat wordt uitgegeven door een erkend examenbureau. 
Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. 

LOCATIE
Open inschrijvingen worden georganiseerd op diverse locaties. Deze opleiding kan 
eveneens in-company verzorgd worden. 

KOSTEN
De kosten per deelnemer bedragen E 290,- exclusief BTW.
Inclusief: examen, lesboek, certificaat. Exclusief: lunch.

B-VCA VERKORTE VARIANT
De lesstof dient middels zelfstudie, op basis van de door Van Mun Advies geleverde lesboeken, eigen 
gemaakt te worden. Bij deze lesstof ontvangt u 2 proefexamens om aan de examinering te wennen. Vragen 
over deze examens kunnen aan de docent gesteld worden, die tijdens de middag/avond van de examinering 
aanwezig zal zijn. Er zal dan tevens 1 extra examen geoefend worden. 

De kosten per deelnemer bedragen E 155,- exclusief BTW.
Inclusief: examen, lesboek, certificaat. Exclusief: lunch.

2.3 OPLEIDINGEN: AED

AED staat voor: Automatische Externe Defibrillator. AED maakt integraal onderdeel uit van de benodigde 
deskundigheid van een BHV’er.  

DOELSTELLING
De leerstof bouwt voort op wat aan cursisten hebben geleerd in het EHBO deel van de basisopleiding BHV. Het 
is noodzakelijk dat deelnemers voor- of achteraf de opleiding Bedrijfshulpverlener (BHV’er) of EHBO’er volgen/
hebben gevolgd.

Naast de meer technische informatie over de werking, bediening en onderhoud van de AED, wordt ook 
ingegaan op de manier waarop het slachtoffer moet worden benaderd. Daarnaast is er aandacht voor het 
handelen in bijzondere omstandigheden.

METHODIEK
De opleiding wordt gegeven door NIBHV erkende instructeurs die over ruime ervaring beschikken. De 
lesmethodiek van het NIBHV wordt toepast.

DUUR VAN DE OPLEIDING
De duur van de opleiding bedraagt 1 dagdeel (of avond).

GROEPSGROOTTE
De groepsgrootte bedraagt 10 tot 18 personen.

CERTIFICAAT
Bij voldoende resultaat wordt het certificaat en pasje AED uitgereikt. Het certificaat en 
pasje worden uitgegeven door het NIBHV (Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening) en 
hebben een geldigheidsduur van 1 jaar.

LOCATIE
Open inschrijvingen worden georganiseerd op diverse locaties. Deze opleiding kan 
eveneens in-company verzorgd worden.

KOSTEN
De kosten per deelnemer bedragen E 125,- exclusief BTW.
Inclusief: examen, lesboek, certificaat en pasje. Exclusief: lunch.

Kwaliteit, arbo, milieu en meer...
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2.6 OPLEIDINGEN: TILLEN (Physical Sense Method)

Tillen en andere vormen van fysieke belasting leiden vaak tot (langdurig) verzuim. De gevolgen van tillen 
zijn vaak alleen op lange termijn te meten, bijvoorbeeld door het meten met behulp van een Periodiek 
ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO of PMO). Preventieve maatregelen, zoals het geven van 
periodieke voorlichting en instructie en het juist toepassen van hulpmiddelen, zijn dus van cruciaal belang.

INHOUD OPLEIDING
De inhoud bestaat uit:
• Analyseren en instrueren over de houding en diverse lichaamsposities;
• Toetsing van de uit te voeren werkzaamheden. 

METHODIEK
De door Van Mun Advies toegepaste lesmethodiek met betrekking tot de training tillen/lichaamshouding is 
revolutionair: “Physical Sense Method”.

“Physical Sense Method” is gericht op het oplossen of voorkomen van klachten aan het steun- en 
bewegingsapparaat. Dit gebeurt door (systeem)analyse van het bewegingsgedrag en het reconditioneren van 
onbewust aangeleerd onnatuurlijk bewegingsgedrag naar (bewust aangeleerd) natuurlijk bewegingsgedrag. 
Reconditionering vindt plaats middels een sensomotorisch leerproces. Sensomotorisch wil zeggen: de eigen 
pijn begrijpen en verklaren uit het bewegingsgedrag.

Als gevolg van deze intensieve aanpak zullen drie docenten (!) bij u ter plaatse werkzaam zijn. Alle medewerkers 
worden individueel begeleid om een zo hoog mogelijk rendement te behalen tijdens deze training.

DUUR VAN DE OPLEIDING
De duur van de opleiding bestaat uit twee dagdelen. Gedurende dagdeel 1 worden de medewerkers, op 
basis van de analyse, geïnstrueerd over de houdingen en diverse lichaamsposities. Tijdens dagdeel 2, welke 
drie maanden later plaats vindt, vindt een directe terugkoppeling plaats van het geleerde in dagdeel 1. Deze 
terugkoppeling vindt plaats op de werkplek en wordt getoetst aan de uit te voeren werkzaamheden behorende 
bij de functie.

GROEPSGROOTTE
De groepsgrootte bedraagt 10 tot 18 personen.

CERTIFICAAT
Bij voldoende resultaat wordt een certificaat uitgereikt. Het wordt aanbevolen om deze 
opleiding één maal per 5 jaar te herhalen.

LOCATIE
Om deze methode doelmatig en effectief uit te voeren, zullen wij deze opleiding bij u ter 
plaatse (in company) verzorgen.
 
KOSTEN
De kosten per deelnemer bedragen: E 235,- exclusief BTW.
Inclusief: toetsing, certificaat. Exclusief: Lunch.

2.5 OPLEIDINGEN: VOL-VCA
(VEILIGHEID VOOR OPERATIONEEL LEIDINGGEVENDEN VCA)

De opleiding Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA is bedoeld voor alle operationele 
leidinggevenden in risicovolle beroepen werkzaam in sectoren, zoals bouw, industrie, groen, enzovoort.  
Daarnaast eisen steeds meer opdrachtgevers dat alle leidinggevenden aanwezig op het bedrijfsterrein in het 
bezit zijn van dit diploma. Vanaf 2009 zijn ZZP’ers (Zelfstandigen Zonder Personeel) verplicht om over een 
VOL-VCA certificaat te beschikken als zij voor een VCA gecertificeerd bedrijf willen werken.

INHOUD OPLEIDING
De inhoud is als volgt:
• De Arbowet; • Veiligheidsinformatie en werkvergunningen;
• Ongevallentheorie; • Werken in besloten ruimten;
• Leidinggeven en veiligheid; • Veilig werken met machines en gereedschappen;
• Risicobronnen; • Tillen en hijsen;
• Bedrijfsnoodplan; • Struikelen, uitglijden en vallen;
• Gevaarlijke stoffen; • Werken op hoogte;
• Branden en explosies; • Elektriciteit;
• Werkvergunningen; • Persoonlijke beschermingsmiddelen.

METHODIEK
De opleiding wordt gegeven door deskundigen die over ruime ervaring beschikken. De lesmethodiek van het 
NIBHV wordt toepast.

DUUR VAN DE OPLEIDING
De duur van de opleiding bedraagt 4 dagdelen (of avonden).

GROEPSGROOTTE
De groepsgrootte bedraagt 10 tot 18 personen.

CERTIFICAAT
Het VCA erkend certificaat wordt uitgegeven door een erkend examenbureau. 
Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. 

LOCATIE
Open inschrijvingen worden georganiseerd op diverse locaties. Deze opleiding kan 
eveneens in-company verzorgd worden. 

KOSTEN
De kosten per deelnemer bedragen E 350,- exclusief BTW.
Inclusief: examen, lesboek, certificaat. Exclusief: lunch.

VOL-VCA VERKORTE VARIANT
De lesstof dient middels zelfstudie, op basis van de door Van Mun Advies geleverde lesboeken, eigen gemaakt 
te worden. Bij deze lesstof ontvangt u 2 proefexamens om aan de examinering te wennen. Vragen over deze 
examens kunnen aan de docent gesteld worden, die tijdens de middag/avond van de examinering aanwezig 
zal zijn. Er zal dan tevens 1 extra examen geoefend worden. 

De kosten per deelnemer bedragen €E 195,- exclusief BTW.
Inclusief: examen, lesboek, certificaat. Exclusief: lunch.

Kwaliteit, arbo, milieu en meer...
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2.8 OPLEIDINGEN: VEILIG WERKEN MET DE HOOGWERKER

In de wetgeving zijn aan arbeidsmiddelen een aantal eisen gesteld. Op basis van deze eisen mogen 
arbeidsmiddelen met een eigen aandrijving alleen bestuurd worden door deskundige medewerkers. Voor 
het bedienen van deze arbeidsmiddelen, waaronder de hoogwerker, moeten de medewerkers dus worden 
opgeleid en/of getraind. Daarnaast valt het werken met de hoogwerker onder de risicovolle werkzaamheden, 
zoals beschreven in de VCA norm.

INHOUD OPLEIDING
De opleiding bestaat uit 2 delen. Het eerste deel (dagdeel) is een theorie gedeelte, waarin het volgende wordt 
behandeld:
• Bedieningsvoorschriften;
• Wet- en regelgeving;
• Bedrijfsreglement; 
• Verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de bediener.
Het tweede deel (tweede dagdeel) vormt het praktijk gedeelte:
•  Diverse praktische oefeningen met de hoogwerker, waarbij de theorie wordt toegepast.  

Deelnemers leren van andermans fouten! 

METHODIEK
De opleiding wordt gegeven door deskundigen die over ruime ervaring beschikken. Een door Van Mun Advies 
ontwikkelde lesmethodiek wordt toegepast. Deze opleiding voldoet aan de eindtermen, zoals vastgelegd in de 
VGM Checklist Aannemers (VCA).

DUUR VAN DE OPLEIDING
De duur van de opleiding bedraagt 2 dagdelen (of avonden).

GROEPSGROOTTE
De groepsgrootte bedraagt 8 tot 16 personen. Afhankelijk van de groepsgrootte worden 
meerdere instructeurs ingezet.

CERTIFICAAT
De opleiding wordt afgesloten met een theoretische en praktische toetsing. Bij voldoende 
resultaat wordt een certificaat uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

LOCATIE
Open inschrijvingen worden georganiseerd op diverse locaties. 
Deze opleiding kan eveneens in-company verzorgd worden. 

KOSTEN
De kosten per deelnemer bedragen E 210,- exclusief BTW.
Inclusief: examen, syllabus, certificaat. Exclusief: lunch, hoogwerker.

2.7 OPLEIDINGEN: VEILIG WERKEN MET DE VORKHEFTRUCK

In de wetgeving zijn aan arbeidsmiddelen een aantal eisen gesteld. Op basis van deze eisen mogen 
arbeidsmiddelen met een eigen aandrijving alleen bestuurd worden door deskundige medewerkers. Voor 
het bedienen van deze arbeidsmiddelen, waaronder de vorkheftruck, moeten de medewerkers dus worden 
opgeleid en/of getraind. Daarnaast valt het werken met de vorkheftruck onder de risicovolle werkzaamheden, 
zoals beschreven in de VCA norm.

INHOUD OPLEIDING
De opleiding bestaat uit 2 delen. Het eerste deel (dagdeel) is een theorie gedeelte, waarin het volgende wordt 
behandeld:
• Bedieningsvoorschriften;
• Wet- en regelgeving;
• Bedrijfsreglement; 
• Verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de bediener.
Het tweede deel (tweede dagdeel) vormt het praktijk gedeelte:
•  Diverse praktische oefeningen met de vorkheftruck, waarbij de theorie wordt toegepast. Deelnemers leren 

van andermans fouten! 

METHODIEK
De opleiding wordt gegeven door deskundigen die over ruime ervaring beschikken. Een door Van Mun Advies 
ontwikkelde lesmethodiek wordt toegepast. Deze opleiding voldoet aan de eindtermen, zoals vastgelegd in de 
VGM Checklist Aannemers (VCA).

DUUR VAN DE OPLEIDING
De duur van de opleiding bedraagt 2 dagdelen (of avonden).

GROEPSGROOTTE
De groepsgrootte bedraagt 8 tot 16 personen. Afhankelijk van de groepsgrootte worden 
meerdere instructeurs ingezet.

CERTIFICAAT
De opleiding wordt afgesloten met een theoretische en praktische toetsing. Bij voldoende 
resultaat wordt een certificaat uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. 

LOCATIE
Open inschrijvingen worden georganiseerd op diverse locaties. 
Deze opleiding kan eveneens in-company verzorgd worden. 

KOSTEN
De kosten per deelnemer bedragen E 210,- exclusief BTW.
Inclusief: examen, syllabus, certificaat. Exclusief: lunch, vorkheftruck.

Kwaliteit, arbo, milieu en meer...
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2.10 OPLEIDINGEN: VEILIG WERKEN MET ROLSTEIGERS

Het werken met rolsteigers valt onder risicovolle werkzaamheden. Onderzoek toont aan dat hoe vaker mensen 
aan een bepaald risico worden blootgesteld hoe geringer de perceptie van het risico wordt. Met andere 
woorden: wie dagelijks buitenom de rolsteiger beklimt voelt zich steeds zekerder. De kans op een ongeval neemt 
hiermee toe. Medewerkers die met verplaatsbare klimmiddelen werken moeten hiervoor zijn geïnstrueerd. Van 
Mun Advies organiseert daarom de opleiding veilig werken met rolsteigers.

INHOUD OPLEIDING
De opleiding bestaat uit 2 delen. Het eerste deel is een theorie gedeelte, waarin het volgende 
wordt behandeld:
• Constructie;
• Klimvoorzieningen;
• Gebruik en beoordeling rolsteigers;
• Wet- en regelgeving m.b.t. rolsteigers;
• Bedrijfsreglement; 
Het tweede deel vormt het praktijk gedeelte:
•  Diverse praktische oefeningen met de rolsteigers, waarbij de theorie wordt toegepast.   

Deelnemers leren van andermans fouten! 

METHODIEK
De opleiding wordt gegeven door deskundigen die over ruime ervaring beschikken. 
Een door Van Mun Advies ontwikkelde lesmethodiek wordt toegepast. 

DUUR VAN DE OPLEIDING
De duur van de opleiding bedraagt 2 dagdelen (of avonden).

GROEPSGROOTTE
De groepsgrootte bedraagt 8 tot 16 personen. Afhankelijk van de groepsgrootte worden meerdere instructeurs 
ingezet.

CERTIFICAAT
De opleiding wordt afgesloten met een theoretische en praktische toetsing. Bij voldoende resultaat wordt een 
certificaat uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

LOCATIE
Open inschrijvingen worden georganiseerd op diverse locaties. 
Deze opleiding kan eveneens in-company verzorgd worden. 

KOSTEN
De kosten per deelnemer bedragen E 210,- exclusief BTW.
Inclusief: examen, syllabus, certificaat. Exclusief: lunch, rolsteigers.

2.9 OPLEIDINGEN: VEILIG VERPLAATSEN VAN LASTEN (VVL)
HIJSEN EN AANSLAAN VAN LASTEN / VERKORT HIJSBEWIJS

De Arbo-wet en dus ook de Arbeidsinspectie stelt hoge eisen aan het verplaatsen van lasten met hijswerktuigen 
en -middelen. Dat is niet zonder reden. Veel ongelukken gebeuren door onkunde of onverschilligheid. Als de 
medewerkers van het eigen handelen bewust zijn en zij weten wat wel en wat niet te doen, dan kunnen zij 
veilig aanslaan van lasten, schades beperken en ongelukken eenvoudig voorkomen. Daarnaast valt het hijsen 
en aanslaan van lasten onder de risicovolle werkzaamheden, zoals beschreven in de VCA norm. Deze opleiding 
is ook geschikt voor bedieners van autolaadkranen.

INHOUD OPLEIDING
De opleiding bestaat uit 2 delen. Het eerste deel (dagdeel) is een theorie gedeelte, waarin het volgende wordt 
behandeld:
• Gebruik en beoordeling hijswerktuigen en –middelen;
• Wet- en regelgeving m.b.t. hijsen en aanslaan van lasten;
• Bedrijfsreglement; 
• Krachtenleer bij het aanslaan van lasten;
• Hand- en armsignalen.
Het tweede deel (tweede dagdeel) vormt het praktijk gedeelte:
•  Diverse praktische oefeningen met het aanslaan van lasten, waarbij de theorie wordt toegepast.  

Deelnemers leren van andermans fouten! 

METHODIEK
De opleiding wordt gegeven door deskundigen die over ruime ervaring beschikken. Een 
door Van Mun Advies ontwikkelde lesmethodiek wordt toegepast. Deze opleiding voldoet 
aan de eindtermen, zoals vastgelegd in de VGM Checklist Aannemers (VCA).

DUUR VAN DE OPLEIDING
De duur van de opleiding bedraagt 2 dagdelen (of avonden).

GROEPSGROOTTE
De groepsgrootte bedraagt 8 tot 16 personen. Afhankelijk van de groepsgrootte worden 
meerdere instructeurs ingezet.

CERTIFICAAT
De opleiding wordt afgesloten met een theoretische en praktische toetsing. Bij voldoende resultaat wordt een 
certificaat uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

LOCATIE
Open inschrijvingen worden georganiseerd op diverse locaties. 
Deze opleiding kan eveneens in-company verzorgd worden. 

KOSTEN
De kosten per deelnemer bedragen E 210,- exclusief BTW.
Inclusief: examen, syllabus, certificaat. Exclusief: lunch, hijsgereedschappen en -middelen.

Kwaliteit, arbo, milieu en meer...
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2.11 OPLEIDINGEN: DIVERSE OPLEIDINGEN

Door onze jarenlang ervaring met een grote diversiteit aan opleidingen, kunnen wij ook naast de reeds 
vermelde opleidingen op maat gemaakte en branchegerichte opleidingen voor u verzorgen. Hieronder volgt 
een greep van mogelijke andere opleidingen.

INTERNE AUDITS
U moet volgens ISO 9001, VCA, OHSAS 18001, ISO 14001 en diverse anderen normen/
beoordelingsrichtlijnen interne audits uitvoeren, maar leveren deze ook het rendement 
op wat u hiervan verwacht? Deze opleiding is geschikt voor medewerkers die gevraagd 
worden interne audits uit te voeren voor het bedrijf, terwijl zij over geen of weinig kennis 
beschikken met betrekking tot auditing.

Tijdens de opleiding zal de nadruk liggen op de praktische uitvoerbaarheid van de interne 
audits. Hierbij wordt de ISO 9001 norm (of andere norm) uitgebreid besproken, echter 
het accent ligt op de toepasbaarheid hiervan. 

PREVENTIEMEDEWERKER
Dit is een opleiding voor medewerkers binnen een organisatie over de Nederlandse Arbowet 
en de RI&E. Deze opleiding wordt geheel op uw organisatie, branche en activiteiten 
aangepast. In nauw overleg worden de inhoud en duur van de opleiding bepaald. 

VEILIG WERKEN LANGS DE WEG
Deze opleiding is gericht op medewerkers die veelvuldig aan/bij/op of in de nabijheid 
van wegen werken. Het verkeer wordt steeds drukker en chaotischer, dus ook de druk 
op de medewerkers neemt toe. Deze opleiding behandeld de onderwerpen: gedrag bij 
werken op/langs/bij de weg, relatie met de Arbowet, bebakening en (weg)markering, 
veiligheidskleding, verkeersmaatregelen op (niet) autosnelwegen, enzovoort.

VEILIG WERKEN MET GROENVOORZIENINGSMACHINES
Binnen de groensector zijn vele risicovolle werkzaamheden, zoals het werken met een motorkettingzaag, 
bosmaaier, hoogwerker, werken langs de weg, werken met grondverzetmachines, enzovoort. Van Mun Advies 
kan voor alle genoemde activiteiten opleidingen op maat verzorgen. 

VEILIG WERKEN MET VERONTREINIGDE GROND
De opleiding is bedoeld voor alle medewerkers die daadwerkelijk betrokken zijn bij werkzaamheden met 
verontreinigde grond en (grond)water. De deelnemer wordt voor zijn werkzaamheden vereiste kennis 
bijgebracht, zoals vermeld in de CROW 132. Dat wil zeggen: de specifieke risico’s die verband houden met het 
werken in of met aan verontreinigde grond en (grond)water, het doel en de werking van de daarvoor gestelde 
veiligheidsmaatregelen (veiligheidsklassen), het dragen van beschermende werkkleding en het gebruik van 
doelmatige adembeschermingsmiddelen.

3.1 ADVISERING: RISICO-INVENTARISATIE EN –EVALUATIE (RI&E)

Ieder bedrijf is verplicht een inventarisatie te maken van de mogelijke risico’s. Deze kunnen aanwezig  zijn binnen 
het bedrijf of de risico’s en gevaren kunnen ontstaan tijdens de bedrijfsvoering. Bij de inventarisatie moet niet 
alleen rekening worden gehouden met de risico’s van de eigen medewerkers, maar ook die van derden en/
of bezoekers van het bedrijf. Deze risico’s dienen getoetst (evaluatie) te worden aan de van toepassing zijnde 
wetten, normen en richtlijnen. De evaluatie dient periodiek herhaald te worden.

EFFICIENCY
Daarnaast draagt het uitvoeren van een RI&E bij aan de verhoging van de efficiency van het bedrijf. Middels 
het in kaart brengen van risico’s en knelpunten ten aanzien van arbeidsomstandigheden en het hierop nemen 
van doelmatige maatregelen, wordt de efficiency verhoogd. Te behalen resultaten zijn: daling ziekteverzuim, 
verlaging van het aantal ongevallen, verhoging medewerkerstevredenheid, enzovoort. Tevens vormt de RI&E een 
substantiële bijdrage aan uw arbobeleid. De RI&E vormt immers de basis voor ieder arbomanagementsysteem, 
zoals VCA en OHSAS 18001. 

WERKWIJZE
Iedere organisatie is uniek! De werkwijze om te komen tot de RI&E wordt op uw organisatie afgestemd. 
Belangrijke aspecten hierbij zijn: vooronderzoek, planning, uw aandachtspunten, inhoud rondgang, te 
bezoeken locaties en/of vestigingen, en dergelijke.

AANVULLENDE ONDERZOEKEN
Naar aanleiding van de RI&E kan het noodzakelijk zijn om vervolgonderzoeken uit te voeren. Voorbeelden 
zijn: geluidsonderzoek, beeldschermwerkplekonderzoek en voorlichting, bepaling mate van blootstelling 
lichamelijke belasting, gevaarlijke stoffen onderzoek (houtstof, lasrook, en dergelijke).

De RI&E wordt uitgevoerd door een Hoger Veiligheidskundige, waardoor u verzekerd bent 
van een gelijkwaardige gesprekspartner die op de hoogte is van de materie en recente 
wetswijzigingen.

PLAN VAN AANPAK
Op basis van de geconstateerde verbeterpunten dient het bedrijf, in overleg met de 
werknemers, een Plan van Aanpak op te stellen. Hierin wordt aangegeven op welke wijze 
en binnen welke termijn de geconstateerde knelpunten weggenomen worden. Wij zullen 
een eerste opzet voor dit Plan van Aanpak aan de rapportage van de RI&E toevoegen. 
Wij kunnen eveneens, samen met u, voorstellen doen om tot een juiste en doelmatige 
invulling van dit actieplan te komen.

FUNCTIEGERICHTE RI&E
Bovendien kunnen er functiegerichte RI&E’s uitgevoerd worden, zoals deze onder andere 
vereist zijn bij VCA en OHSAS 18001. Hierbij worden per functie de meest risicovolle taken, 
aspecten en situaties/omgevingen beschreven. Op deze wijze kunt u gericht op functies (of functiegroepen) 
doelmatige maatregelen nemen. 

TOETSING
Om onze kwaliteit te borgen en omdat de Arbowet het voorschrijft (bij organisaties van meer dan 25 
medewerkers), laten wij de RI&E toetsen door een gecertificeerde arbodeskundige. 

KOSTEN
Vraag geheel vrijblijvend en kosteloos een offerte aan!

Kwaliteit, arbo, milieu en meer...
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3.3 ADVISERING: DIVERSE ADVISERING

Door onze jarenlang ervaring met een grote diversiteit aan organisaties en branches, hebben wij altijd een 
passende oplossing voor uw bedrijf. 

Hieronder volgen mogelijke vormen van advisering.

BEELDSCHERMWERKPLEK ONDERZOEK EN VOORLICHTING
Binnen bedrijven is het werken met beeldschermen (computers) aan de orde van de dag. Dit bespaart bedrijven 
veel tijd en geld. Het beeldschermwerk brengt echter ook risico’s met zich mee. Het bekendste fenomeen is 
RSI (Repetitive Strain Injury). 

Door een goede inrichting van de werkplek en het innemen van een juiste houdingkunnen 
veel problemen voorkomen worden. Daarom is het een “must” om periodiek instructie te 
geven over deze aspecten. Indien dit door Van Mun Advies wordt uitgevoerd, dan biedt 
dit twee voordelen: onderzoek/voorlichting wordt uitgevoerd door een deskundige EN 
door externe ogen (die meer “dwingen”).

STOF/ROOKMETINGEN EN -ONDERZOEKEN
Er kunnen naar aanleiding van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) of aanvraag 
(actualisering) milieuvergunning, stof- en/of rookmetingen en –onderzoeken en dergelijke 
vereist worden. Voorbeelden hiervan zijn: houtstofmeting, geluidsmeting, lasrookmeting. 

AANVRAAG (ACTUALISERING) MILIEUVERGUNNING
Het aanvragen van een nieuwe milieuvergunning of het actualiseren ervan is meestal complex en kost veel tijd. 
Bij bedrijven ontbreekt vaak de kennis, tijd en/of gekwalificeerd personeel. Van Mun Advies kan u bij dit traject 
begeleiden, maar ook het gehele traject voor u uitvoeren!

VEILIGHEIDSKUNDIGE ONDERSTEUNING
Indien u veiligheidskundige ondersteuning nodig heeft, dan kan Van Mun Advies op interim basis en/of middels 
detachering aan deze behoefte voldoen. Voorbeelden van ondersteuning zijn, inspecties van industriële en 
bouwlocaties, uitvoeren van taakrisicoanalyses, detachering van kwaliteits/arbo/KAM-functionaris, opzetten 
arbobeleid, uitvoeren van werkplekinspecties, enzovoort.

ARBODIENSTVERLENING
Sinds 2005 is de verplichte aansluiting bij een Arbodienst komen te vervallen. Wel moet u deskundige bijstand 
organiseren voor de zorg van arbeidsomstandigheden en verzuimbegeleiding binnen uw organisatie. In 
samenwerking met een aantal partners, kunnen wij dit voor u organiseren.

Kwaliteit, arbo, milieu en meer...

V an Mun A dvies
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3.2 ADVISERING: NOODPLANNEN

In een bedrijfsnoodplan zijn de preventieve en repressieve maatregelen vastgelegd. Deze maatregelen 
dienen om de continuering van de bedrijfsvoering, de veiligheid van het personeel en het optreden van de 
bedrijfshulpverleningsorganisatie te waarborgen. In het plan is vastgelegd wie, wanneer en hoe een bepaalde 
taak uitgevoerd moet worden. Daarnaast is vastgelegd welke interne en externe dienstverleners ter beschikking 
staan bij: brand/calamiteiten, dreiging en gevaren vanuit de omgeving, communicatie en arbozorg.

Ook wordt een beschrijving gegeven van de veiligheidsmiddelen die binnen een organisatie 
aanwezig dienen te zijn, zoals: blusmiddelen, werking en bediening brandmeldcentrale, 
alarmering binnen en buiten bedrijfstijden.

ONTRUIMINGSPLAN
In een ontruimingsplan is tot in detail vastgelegd wie welke taak heeft in het geval van 
calamiteiten en hoe die calamiteitbestrijding is opgebouwd:
• Wijze van alarmering van de bedrijfshulpverlening organisatie; 
• Verantwoordelijken voor het beginnen met de brand/calamiteitbestrijding; 
• Leidinggevenden bij de calamiteitbestrijding; 
• Verantwoordelijken voor de gehele of gedeeltelijke ontruiming;
• Werkwijze van ontruiming (verzamelplaats en dergelijke); 
• Alarmering bij calamiteiten; 
•  Ontruimingstekeningen van het pand op ieder gewenst formaat met daarin 

veiligheidsvoorzieningen en –vluchtwegen (conform NEN 1414).

AANVALSPLAN 
Een aanvalsplan is een specifiek plan welke door de overheidsdiensten, zoals brandweer, worden gebruikt 
om op te treden bij de calamiteitbestrijding binnen een externe organisatie. Hierin kunnen onder andere 
beschreven worden:
• Aanrijroutes naar een pand; 
• Ter beschikking staande aanvalswegen;
• Verantwoordelijken die gealarmeerd worden bij een calamiteit; 
• Opslagplaatsen gevaarlijke stoffen; 
• Beschrijving van aanwezige veiligheidsvoorzieningen (brandmeldcentrale, sprinklersystemen); 
• Wijze van bediening van deze systemen; 
• Plaats van de hoofdafsluiters van de nutsvoorzieningen; 
• Meldingsprocedure(s); 
• Aanvalsplan tekeningen.

COMBIPLAN
Afhankelijk van de grootte en de specifieke gevaarsaspecten van de organisatie wordt beoordeeld of het 
mogelijk is een samengesteld plan te ontwikkelen, een zogenaamd combiplan. Dat wil zeggen:
een bedrijfsnoodplan met daarin opgenomen de ontruimingsprocedure, inclusief bijgehorende tekeningen. 
Alle plannen worden opgesteld conform de voorschriften van het Nederlands Instituut Brandweer en 
Rampbestrijding( NIBRA), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de leidraad voor ontruimingsplannen 
(NTA 8112-4).

KOSTEN
Vraag geheel vrijblijvend en kosteloos een offerte aan!



INSCHRIJFFORMULIER

Het betreft een inschrijving voor de opleiding:

r Basisveiligheid VCA (B-VCA)              r Basisveiligheid VCA : Verkorte variant
r VOL-VCA    r VOL-VCA : Verkorte variant
r Bedrijfshulpverlening Basis r Bedrijfshulpverlening Herhaling                                    
r AED r Tillen (Physical Sense Method) 

r Veilig werken met de vorkheftruck     Veilig werken met rolsteigers
r Veilig werken met de hoogwerker

r Veilig verplaatsen van lasten

Stuur het volgende, bij voorkeur per e-mail en anders per post, naar Van Mun Advies toe:
• dit formulier;
• kopieën van geldige identiteitsbewijzen (paspoort, ID-kaart).

Gegevens bedrijf

Bedrijfsnaam: Telefoonnr.:

Adres: Faxnr.:

Postcode: E-mail: 

Plaats: Contactpers.:

Gegevens deelnemers
 Voorletters: Achternaam: Geboorteplaats: Geboortedatum: M/V

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Voorwaarden:
•  Bij afmelding binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding, brengen wij u 100% van de kosten  

in rekening.
• Certificaten worden verstuurd na betaling factuur.

Kwaliteit, arbo, milieu en meer...

V an Mun A dvies

r

r

r

Kwaliteit, arbo, milieu en meer...

V an Mun A dvies

ORGANISATIE ADVIES
Tijdens de door ons uit te voeren werkzaamheden hebben wij direct of indirect met de inrichting van 
organisaties, functies, processen en afspraken/procedures te maken. Uiteraard kan Van Mun Advies u ook 
adviseren bij knelpunten in de bedrijfsvoering, bedrijfsoptimalisatie en bij reorganisaties.

HRM- EN PERONSEELSADVIES
Indien u HRM ondersteuning nodig heeft, dan kan Van Mun Advies op interim basis en/
of middels detachering aan deze behoefte voldoen. In samenwerking met een aantal 
partners, kunnen wij ook oplossingen bieden voor personeelsvraagstukken.

TOETSING MACHINEVEILIGHEID
Machines die niet voorzien zijn van CE-markering dienen getoetst te worden aan de 
machinerichtlijn. Dit geldt ook voor een samenstel van diverse machines, want alleen de 
machines afzonderlijk zijn dan voorzien van CE-markering. Deze toetsing kan door een 
deskundige van Van Mun Advies uitgevoerd worden.

MEDEWERKERS- EN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEKEN
Om te weten wat er bij uw medewerkers en klanten leeft, is het belangrijk om periodiek te beoordelen hoe u 
als organisatie scoort. Dit kan middels persoonlijke bezoeken, enquêtes (brief/internet), enzovoort. 

De keuze van de vorm, de wijze van terugkoppeling van de resultaten en dan vooral de resultaten van “die” 
betreffende klant/medewerker, zijn hierbij cruciaal! Het opstellen, uitvoeren, begeleiden, analyseren en 
communiceren van deze onderzoeken en de resultaten kan Van Mun Advies op onafhankelijke wijze voor u 
uitvoeren!
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