Bewust leidinggeven aan veiligheid
Samenvatting

Instroomniveau:
Mbo+ werk- en denkniveau
Doelgroep:
Leidinggevenden zoals
directeuren, projectleiders,
uitvoerders en voormannen
van bedrijven die operationeel
verantwoordelijk zijn voor
werkzaamheden die de meeste
risico’s met zich meebrengen

Leidinggeven en veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Organisaties waarvan
de leiders erop vertrouwen dat veiligheid vooral de verantwoordelijkheid van de werkvloer
is, blijken in de praktijk niet zo veilig te werken. Zonder te investeren in leiderschap, is
er een grens aan het niveau van veiligheid dat je als organisatie kunt behalen. Alleen
daar waar leiders zichzelf dagelijks de vraag stellen: ‘Waar sta ik voor op het gebied van
veiligheid?’ is er de mogelijkheid om die grens te verleggen. Als leiders helder over hun
positie communiceren en duidelijke afspraken maken, wordt in de gehele organisatie een
versteviging van het veiligheidsbewustzijn zichtbaar. Investeren in veiligheidsleiderschap
én in veiligheid op operationeel niveau is nodig om echt veilig te werken. Om het
veiligheidsleiderschap van bouwbedrijven in het aardbevingsgebied te vergroten, heeft
Vlink de training ‘Bewust leidinggeven aan veiligheid’(BLV) ontwikkeld.

Resultaat
Na het volgen van deze workshop zijn de deelnemers als leidinggevende zich meer bewust
van mogelijke risico’s en zijn zij actief in staat om vanuit hun rol deze risico’s te verkleinen.

Inhoud
In deze interactieve workshop komen de volgende vragen aan bod: wat vraagt veiligheid
van mij als leidinggevende? Wat doe ik nu al en wat kan ik nog meer doen voor het
versterken van de veiligheid in mijn bedrijf? En wat is voor mij daarin belangrijk? Met
andere woorden: Waar sta ik voor als leidinggevende? In het dagprogramma komen de
volgende thema’s ter sprake: overtuigingen, invloed uitoefenen op de
veiligheidsmentaliteit, aanspreken, veiligheidsleiderschap en leren van (Groningse)
incidenten. Ter voorbereiding wordt gevraagd informatie te verzamelen over een (bijna)ongeval, of incident dat
heeft plaatsgevonden binnen het eigen bedrijf. Aan het einde van de eerste workshop
dag krijgen de deelnemers een onderzoeksvraag en een persoonlijke opdracht voor de
komende periode. Tijdens het afsluitende dagdeel, na ongeveer zes weken, wordt hierop
teruggekeken.

Afronding
Bij het positief afronden van de workshop ontvangt men een persoonlijk bewijs van
deelname van EPI-kenniscentrum. Voorwaarden hiervoor zijn:
- Aanwezigheid tijdens alle workshopuren
- Actieve deelname (tijdens de workshop en in de uitvoering van huiswerkopdrachten)

Trainers
De workshop wordt verzorgd door ervaren en deskundige trainers van
veiligheidsplatform Vlink.

Startdata
U kunt zich te allen tijde inschrijven voor deze workshop. Bij voldoende deelname start
de training met enige regelmaat waarbij wij u ruim op tijd op de hoogte brengen van de
definitieve data en tijden.

Doelgroep

Duur: 1,5 dag
Kosten: €610,- per persoon
éénmalig vergoed door CVW

Doelgroep van de workshop is leidinggevenden: directeuren, bedrijfsleiders, projectleiders,
uitvoerders en voormannen. De workshop gaat in op de specifieke situatie waarvoor deze
doelgroepen gesteld staan:
Doelgroep A: voor eindverantwoordelijke in het bouwproces, zonder dagelijkse rol in de
operationele aansturing. Bijvoorbeeld directeuren van grote bedrijven die niet rechtstreeks
uitvoerders aansturen.
Doelgroep B: voor (eind)verantwoordelijke in het bouwproces, met dagelijkse rol in
de operationele aansturing. Bijvoorbeeld directeuren van middelgrote bedrijven die
rechtstreeks uitvoerders aansturen, bedrijfsleiders en projectleiders.
Doelgroep C: voor (eind)verantwoordelijke in het bouwproces en zeer nauw betrokken bij de
dagelijkse operationele aansturing. Bijvoorbeeld directeuren van bedrijven die rechtstreeks
bouwplaats medewerkers aansturen, uitvoerders en voormannen.

Instroomniveau
Mbo+ werk- en denkniveau
Wilt u trainingen liever
in-company? Of denkt u aan
een opleiding die niet op
onze website staat?
In bijna alle gevallen is
maatwerk mogelijk.

Omvang en spreiding
De workshop bestaat uit een dag van 08.00 tot 16.00 uur en een dagdeel van 08.00-12.00
uur of 13.00-17.00 uur. Tussen de eerste workshop dag en het tweede dagdeel liggen
ongeveer 6 weken.

Studiebelasting
De totale studiebelasting bedraagt gemiddeld 15 uren, inclusief aanwezigheid en
voorbereiding.

Contact of meer informatie?
050-799 9910
info@epi-kenniscentrum.org
www.epi-kenniscentrum.org

Kostenspecificatie
€610,- per persoon, excl. btw. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal, koffie, thee en een lunch
op de eerste workshopdag.

Locatie
Nader te bepalen.

Aanmelden
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email: planning@epi-kenniscentrum.org
of via telefoonnummer 050 799 9910.

