Overzicht producten en diensten

`t WEB Opleidingen, Adviezen en Subsidies
’t WEB is in 28 jaar uitgegroeid tot een van de grootste opleiders op het gebied van Arbo en
Veiligheid van Nederland. Het geven van eerlijke, praktische adviezen combineren we met een groot
aanbod van opleidingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu. Onze
kracht zit in de persoonlijke aandacht voor de klant: we bieden een totaalpakket van praktisch
toepasbare opleidingen en adviezen, met een hoge mate van flexibiliteit. Uw eigen aansprakelijkheid
en de verantwoordelijkheid voor uw medewerkers houden ons dagelijks bezig. ’t WEB is de juiste
partner om veilig, doelmatig en kostenbewust uw bedrijf naar de top te begeleiden.
Dit is ons overzicht Opleidingen en Adviezen. ’t WEB breidt het aantal opleidingen en
adviesproducten regelmatig uit. Ook kunnen bestaande producten worden aangepast c.q. nieuwe
producten worden ontwikkeld voor uw bedrijfsspecifieke situatie. Wij proberen u een volledig
opleidingsprogramma aan te bieden, zodat we u zo breed mogelijk kunnen ontzorgen.

Koers bepalen

Ontzorgen

Kennis borgen

De weg naar een betere,
veiliger werkomgeving is soms
niet eenvoudig te vinden.
Welke richting is de beste,
welke stappen moeten we het
eerst zetten? ’t WEB helpt om
de juiste koers te bepalen.

Uw organisatie veiliger maken
begint bij de top.

Samen onderweg naar een
veiliger werkomgeving.

Wanneer veiligheid geborgd is
in een goed beleidsplan, haken
we met onze opleidingen en
adviezen aan bij uw medewerkers om het veiligheidsbewustzijn te verhogen.

Wij coachen uw medewerkers
bij het bereiken van een hoger
veiligheidsbewustzijn.
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Opleiding Bedrijfshulpverlening
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bedrijfshulpverlening inclusief AED (Basis)
Bedrijfshulpverlening inclusief AED (Herhaling)
Bedrijfshulpverlening inclusief AED (Basis/Herhaling E-learning)
Brand en Ontruiming (Basis)
Brand en Ontruiming (Herhaling)
Eerste Levensreddende Handelingen (Basis)
Eerste Levensreddende Handelingen (Herhaling)
Ploegleider Bedrijfshulpverlening (Basis)
Ploegleider Bedrijfshulpverlening (Herhaling)
Ontruimer BHV
Arbo-coördinator
Automatische Externe Defibrillator (Basis)
Automatische Externe Defibrillator (Herhaling)
Reanimatie
EHBO (Basis)
EHBO (Herhaling)
Coördinator / Hoofd Bedrijfshulpverlener
Workshops BHV; Blusmiddelen, Beroerte, Insectenbeten, Alcohol, Drugs en
pepmiddelen, Suikerziekte
Receptionisten training
Calamiteitentraining (op maat training / branche specifiek)
Zelfredzaamheid trainingen (training toegespitst op mensen die vaak alleen
werkzaam zijn)
Doping, Drugs & Alcohol, herkenning, protocollen
Beheerder brandmeldinstallatie (BMI)
Omgaan met agressie (nieuw)

Adviezen Bedrijfshulpverlening
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Opstellen of herzien van de Risico – Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)
Implementatie Bedrijfsnoodplan
Opstellen en uitvoeren ontruimingsoefening
Calamiteitenplan
Ontruimingsplattegronden
BHV beleidsplan
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Opleidingen Veiligheid
▪
Basis veiligheid (VCA)
▪
Veiligheid voor operationeel leidinggevende (VOL)
▪
Veiligheid voor intercedente en leidinggevende (VIL) – VCU)
▪
Veilig werken langs de weg
▪
Veilig werken met de hogedrukreiniger
▪
Veilig tillen
▪
Hygiënisch werken in de waterdistributie
▪
Werken in verontreinigde grond
▪
Gasmeten (basis en herhaling)
▪
Samen werken aan veiligheid
▪
Keuren van klimmaterieel
▪
Veiligheid bewustwording aangepast op de werksituatie
▪
Omgaan met gevaarlijke stoffen (o.a. PGS 15)
▪
Opslag gevaarlijke stoffen PGS 15)
▪
Veilig werken met asbestcement buizen
▪
Safety Awareness training (diverse doelgroepen)
▪
V&G coördinator uitvoeringsfase spoorbranche
▪
ATEX (diverse doelgroepen)
▪
Werkvergunningen
▪
Training Taak Risico Analyse (TRA)
▪
Veiligheidskundig vakkracht (opleiding tussen VCA-VOL en MVK in)
▪
Machine veiligheid (NEN 60204)
▪
Preventiemedewerker
▪
Workshop veiligheid, werken op hoogte, opbouwen rolsteigers
Anderstalig? VCA-opleidingen en andere trainingen kunnen in een andere taal
verzorgd worden onder andere: Duits, Engels, Pools, Arabisch of Turks (examen
basisveiligheid in elke EU taal mogelijk).

Adviezen Veiligheid / Kwaliteit
▪
▪
▪
▪
▪

Opzetten veiligheids- en milieusysteem (o.a. VCA, ISO, OHSAS, BTR)
Veiligheidskundige ondersteuning, oproep basis/ projectmatig/ detachering
Uitvoeren risico analyse
Veiligheidsladder
Opstellen of herzien Risico Inventarisatie en Evaluatie (incl. plan van aanpak)
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Risico gestuurd scholen
Maatwerktrajecten met als uitgangspunt uw risico’s
Veel combinaties zijn mogelijk. Enkele voorbeelden:
Verbandmiddelen, Werken Langs de Weg, Brand Blussen
Werken op Hoogte, Eerste Levensreddende Handelingen, Asbestherkenning
Gevaarlijke stoffen, Gasmeten, Eerste Levensreddende Handelingen
Besloten ruimte, Wondverzorging, Gevaarlijke stoffen
Ergonomie, Veilig tillen, Rijstijlanalyse
Health-check, Leefstijl & Voeding
Heatstress, Workshop gebruik Hulpmiddelen (bijv. hittemeter), PBM’s

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Opleidingen Intern Transport / Logistiek
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Logistiek: Scholen in Delen
Heftruck chauffeur (basis/herhaling)
Reachtruck chauffeur (basis/herhaling)
Gebruik voorzetapparatuur
Veilig werken met de hoogwerker categorie 1A-1B-3A-3B (ook SOG)
Veilig werken met de bovenloopkraan
Magazijn medewerker
Verreiker (basis/herhaling)
Combitruck/ Smallegangentruck (basis/herhaling)
Instructie veilig verlaten van de combitruck (afdaalinstructie)
Shovel
Veilig werken met de elektro trekker (industrietrekker)
Elektrische pallettruck (EPT)
Veilig werken met de stapelaar
Veilig werken met orderverzameltrucks
Veilig werken met de orderverzameltruck (man-up /man -down)
Engels-/ Duits-/ Poolstalig heftruck / reachtruckchauffeur
Equipment challange ( heftruck, EPT Stapelaar etc..)
5s 6s trainingen logistiek
Train de trainer logistieke middelen (heftruck, reachtruck pallettruck)
Workshops logistiek; Veiligheid acculaadstation, Nieuwe machine instructie,
Lastbehandeling, Stellingsschade, Lastdragers
Aanslaan van lasten
Veilig werken met de Terminal trekker

Anderstalig? Diverse truck opleidingen kunnen in een andere taal verzorgd
worden, onder andere Duits, Engels, Pools en Turks.

’t WEB Opleidingen, Adviezen en Subsidies | Zeppelinstraat 7 | 7903 BR Hoogeveen
Telefoon: (0528) 280 888 | Mail: info@tweb.nl | www.tweb.nl

6

Adviezen Intern Transport / Logistiek
Het opstellen van een verkeersreglement
Het uitvoeren van een veiligheidsscan logistiek
Schadereductie intern transport
Opstellen of herzien van de Risico – Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)
Coaching logistiek leidinggevenden
Veiligheid bewustwording aangepast op de werksituatie

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nascholing Beroepschauffeurs Theorie (CCV Code 95)
CCV Code 95
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

U01
U01
U03
U05
U14
U16
U16
U16
U16
U16
U17
U19
U20
U21
U23
U24
U25
U37

ADR-certificaat Basis (14 uur)
ADR inclusief Nascholing Verlenging (14 uur)
Chauffeursbijeenkomst Landing zekering
VCA (7 en 14 uur)
Communicatieve en sociale vaardigheden
Basisopleiding Reachtruck (14 uur)
Herhalingsopleiding Reachtruck (7 uur)
Basisopleiding Heftruck (14 uur)
Herhalingsopleiding Heftruck (7 uur)
Terminaltrekker (7 uur)
Gebruik laad- en losmateriaal (7 uur)
Leefstijl
Fysieke belasting
EHBO voor onderweg (7 uur)
Digitale Tachograaf en boordcomputers
Chauffeurs dag
Schadepreventie Training (theorie en praktijk)
Veilig werken langs de weg

Nascholing Beroepschauffeurs Praktijk (CCV Code 95) Rijopleidingen
CCV Code 95
▪
▪
▪
▪

W01
W02
W05
W06

Het Nieuwe Rijden (HNR)
Rijoptimalisatie
Manoeuvreren
Chauffeur LZV

Andere nascholingscursussen zijn ook mogelijk, vraag naar de mogelijkheden.
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Opleidingen Lassen
▪
Testen/Vaststellen (niveau bepaling)
▪
Kennismaking-/Oriëntatiecursus
▪
Eenvoudige Handlas
▪
Fotolassen
▪
Orbitaal lassen
▪
Puntlassen
TIG:
▪
Basiscursus Hoeken lasser TIG Staal (THFe), RVS (THRv), Aluminium (THAl)
▪
Plaat lassen TIG Staal (TPFe), RVS (TPRv), Aluminium (TPAl)
▪
Pijp lassen TIG Staal (TPpFe), RVS (TPpv), Aluminium (TPpAl)
▪
TIG Staal
niveau: 1, 2 (NIL)
▪
TIG Aluminium
niveau: 1, 2, 3 (NIL)
▪
TIG RVS
niveau: 1, 2, 3 (NIL)
▪
TIG
niveau: 4 (NIL)
MAG:
▪
Basiscursus Hoeken lasser MAG Staal (MHFe), RVS (MHRv), Aluminium (MHAl)
▪
Plaat lassen MAG Staal (MPFe), RVS (MPRv), Aluminium (MPAl)
▪
Pijp lassen MAG Staal (MPpFe), RVS (MPpRv), Aluminium (MPpAl)
▪
MAG Staal
niveau: 1, 2, 3, 4 Pijp/Plaat (NIL)
▪
MAG RVS
niveau: 1, 2, 3 (NIL)
▪
MAG Gevulde draad
niveau: 2, 3 (NIL)
MIG:
▪
▪
▪
▪

▪

MIG Aluminium
niveau: 1, 2, 3, 4 (NIL)
BMBE
niveau: 1, 2, 3, 4 (Pijp/Plaat) (NIL)
Autogeen
niveau: 1, 2, 3, 4 (NIL)
Lasserskwalificatie (lascertificaat) op basis van onderstaande normen:
NEN-EN-ISO 9606 serie
NEN-EN-ISO 14732
ASME sectie IX
AWS D.1. serie
Lasmethodekwalificatie op basis van onderstaande normen:
NEN-EN-ISO 15613
NEN-EN-ISO 15614-serie
ASME sectie IX
AWS D.1 serie
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Opleidingen NEN: Elektriciteit en Water
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

NEN 1010 (Basis/Herhaling)
NEN 3140 / NEN-EN 50110-1 VOP/VP en IVW/WV (Basis/Herhaling)
NEN 3140 / NEN-EN 50110-1 (Basis/Herhaling)
NEN 3140 Periodieke Inspectie Arbeidsmiddelen
NEN 3840 (Basis/Herhaling)
Technisch Tekening Lezen (Klic-melding)
NEN 60204 Machine richtlijnen
Aansluiten elektrische apparaten en gastoestellen
NEN 1006 legionellapreventie

Adviezen NEN: Elektriciteit
▪
▪

Opzetten beleid elektrische veiligheid (NEN 3140)
Onderhoud beleid elektrische veiligheid (NEN 3140)

▪
▪
▪
▪
▪

Gas meten EX-OX-TOX
Werken met een statische boom, hoogwerker categorie 1B
Werken met een mobiele verticale, hoogwerker categorie 3A
Werken met een mobiele boom, hoogwerker categorie 3B
Heftruck

▪
▪

Asbestherkenning
Werken in vervuilde grond

VCA/SOG

Asbest opleidingen
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Beroepsopleidingen (o.a. MBO niveau 1 - 4)
Logistiek:
▪
▪
▪
▪
▪

Logistiek medewerker
Assistent logistiek medewerker
Logistiek teamleider
Chauffeur Goederenvervoer
Opfris scholing logistieke medewerkers

Levensmiddelen- / proces- / maakindustrie:
▪
▪
▪

Storingsmonteur/oplossen 1e lijns storingen
Basis Operator, Operator, All round Operator
Product technisch vakwerk

Opleidingen Personeel & Organisatie
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Leidinggeven op de werkvloer in een productieomgeving (diverse doelgroepen)
Leidinggeven in de logistiek (diverse doelgroepen)
Leidinggeven op bouwlocaties
Leidinggeven in een de bouw-/installatiebranche
Voeren van functioneringsgesprekken
Presentatietechnieken in PowerPoint
Time Management
Vaktechnisch Engels - Vaktechnisch Duits

Opleidingen Automatisering / Maatwerk
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Windows
Office 365
OneNote
Word
Excel
Access
PowerPoint
Outlook
Workshops PC vaardigheden: Verkenner, internet browser, online email, cloud
werken, printen,
Time Management in Outlook
Implementatie office 365 /migratie trainingen
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Trainingen Voedselveiligheid
▪
▪
▪
▪
▪

HACCP introductie (klassikaal en online)
HACCP herhalingscursus
HACCP Hygiëne & kwaliteit
Omgaan met Allergenen
Schoonmaakcursus op maat

VCA/VCU instructies
Mensen die werken bij VCA of VCU gecertificeerde bedrijven moeten voor elk
risicovol werk een instructie ontvangen.
In ons online portal zijn alle instructies opgenomen voor risicovolle taken.
Elke organisatie kan gebruik maken van deze online omgeving en wordt klant
specifiek ingericht.

E-learning
Voor een aantal opleidingen zijn e-learnings beschikbaar, ter vervanging van het
theoretische gedeelte van de training of als volledige training. Ons huidige aanbod:
Heftruck
Reachtruck
EPT
Herhalingstraining NEN3140 VP/VOP
Herhalingstraining NEN3140 IV/WV
VCA
BHV
We breiden ons aanbod steeds meer uit. De e-learning omgeving kan klant specifiek
worden ingericht.

Klantspecifieke cursuskalender
De klantwens is dat de medewerkers zich digitaal aanmelden bij de cursussen die wij
voor hun organiseren.
Cursisten kunnen meteen zien of er nog plek is en wanneer de volgende specifieke
training wordt gegeven.
Wanneer de medewerkers zich hebben aangemeld ontvangen zij een mail met een
bevestiging met daarin alle relevante informatie.
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Introductietrainingen etc.
Het doel van deze digitale omgeving is dat (nieuwe) medewerkers dit moeten doen
voordat ze binnen het bedrijf aan het werk mogen zodat o.a. de volgende zaken zijn
geborgd:
▪
▪
▪
▪

Zorgplicht van werkgever (o.a. veiligheidsitems zoals wat te doen bij brand
etc.)
Voldoen aan regels, bijv. werken met voedsel (hygiëne etc.)
Werken met intern transportmaterieel
Productkennis

Learning management systeem
Dit systeem zorgt ervoor dat uitbestedende partijen (denk aan hoofdaannemers of
opdrachtgever) bij een project ‘in control’ blijven. Het systeem is zo opgebouwd dat
(bijna) alle informatie verwerkt kan worden, zo is het mogelijk om de volgende
informatie te verkrijgen:
▪
▪
▪
▪

Hebben de partijen hun juiste informatie aangeleverd (bijv. bij V&G-plan).
Melding van (bijna) ongevallen).
Instructies/toolboxen die relatie hebben met het betreffende project.
Informatie die van belang is (bijv. werkvergunningen aanvragen & afgeven).

Klantenportaal
Wanneer je bij ons een training of opleiding afneemt heb je de mogelijkheid om
gebruik te maken van ons cursisten informatiesysteem (klantenportaal). Dit systeem is
gekoppeld aan ons planningsysteem zodat je de mogelijkheid hebt om 24/7 te
kunnen kijken wanneer certificaten verlopen en meteen een nieuwe opleiding
boeken. Wij zorgen voor actuele informatie en stellen de data voor.

Adviezen Subsidies
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Inventarisatie subsidie mogelijkheden (no-cure no-pay)
Indienen subsidie mogelijkheden (no-cure no-pay)
Budgetteringen
Subsidies en fiscale maatregelen
Scholing subsidies
O&O fonds vergoedingen
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Automatische Externe Defibrillator (AED)
`t WEB is dealer van AED apparatuur.
Ons AED assortiment bestaat uit diverse kwaliteit defibrillatoren die ingezet worden
door opgeleide BHV-ers en AED hulpververleners.
Defibtech Lifeline AED
Defibtech Lifeline VIEW AED
Leverbaar in verschillende actie pakketten

▪
▪
▪

Om jullie AED in top conditie te houden bieden we de mogelijkheid tot afsluiten van
een onderhoudscontract. Je bent hiermee gegarandeerd in het bezit van een
werkbare AED en volledige garantie.

BHV middelen
`t WEB levert diverse BHV middelen waar onder:
•
•
•
•
•

Verbandkoffers
Pleisterautomaten
Navulling
Blusmiddelen
Blusdekens

Advies
Voor advieswerkzaamheden zijn er binnen `t WEB meerdere Middelbaar- en Hoger veiligheidskundigen werkzaam
die jou onder andere kunnen ondersteunen op het gebied van:
•

Opstellen van de RI&E

•

Begeleiden en implementeren van ISO 9001 certificering

•

Begeleiden en implementeren van VCA certificering

•

Opstellen bedrijfsnoodplan – TRA – V&G plan

•

Ongeval analyse

•

Advies veilig werken met machines / gevaarlijke stoffen

•

Advies veiligheid en Arbo gerelateerde zaken

•

Maatwerk

•

Veiligheidsladder

•

Projecten Duurzame Inzetbaarheid
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Subsidies
Zowel opleidingen als advies werkzaamheden kunnen subsidiabel zijn.
Scholing voor werkenden
Er zijn tal van subsidiemogelijkheden en regelingen op het gebied van arbeid en scholing van medewerkers.
Subsidies worden veelal verstrekt vanuit O&O fondsen. Dit betekent dat een wirwar aan regelingen en
mogelijkheden van toepassing kunnen zijn. `t WEB heeft van diverse scholingsfondsen erkenningen en
certificeringen zodat opleidingen subsidiabel uitgevoerd kunnen worden. Is het voor jou onduidelijk of en hoe er
subsidie aangevraagd kan worden? `t WEB geeft per opleidingsvraag aan of en hoe deze voor jouw bedrijf
subsidiabel kan zijn.
Scholing voor niet werkenden
`t WEB heeft een landelijk contract met het UWV afgesloten. Dit betekent dat het UWV bij ons scholing kan
inkopen (en deze ook vergoedt). Wanneer je denkt dat een opleiding je verder kan helpen met de zoektocht naar
een passende nieuwe baan, neem dan contact op met je begeleider en vraag naar de mogelijkheden.

Daarom opleidingen van ‘t WEB
De flexibele aanpak van ’t WEB wordt afgestemd op jouw Wensen, Eisen en Behoeften. Wettelijke aspecten en
verplichtingen vanuit jouw klanten, verzekeraars of certificeringen mogen daarbij als uitgangspunt dienen. ’t WEB
kan je veelal in de totale opleidingsbehoefte ondersteunen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jouw Wensen, Eisen en Behoeften vormen het uitgangspunt van ons handelen
Flexibiliteit in uitvoeringsmogelijkheden
Totaalpakket aan opleidingen
Ruim 25 jaar actief
Jullie situatie is ons uitgangspunt: opleidingen zijn maatwerk
Aanpasbare lesprogramma’s, actualiteiten zijn direct in te voegen
Docenten uit de praktijk
Full service ondersteuning bij plannen en uitvoeren van opleidingsplannen
Scholingsfaciliteiten in heel Nederland
Contactgegevens en locaties

Opleidingslocaties
✓

Breukelen

✓

Ede

✓

Hoogeveen

✓

Bij jou op locatie (incompany)
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Klantenportaal
Al onze trainingen met open inschrijving publiceren wij op onze online cursuskalender. Geen passende opleiding te
vinden? Bel ons, dan kijken wij graag samen met jou naar de mogelijkheden!

Kwalificaties docenten
Docenten hebben elk hun eigen kwalificaties en ruime ervaring binnen de opleiding die ze verzorgen. ’t WEB stelt
hoge eisen aan haar docenten, om kwaliteit en hoge slagingspercentages te kunnen garanderen. Naast de juiste
certificaten en diploma’s selecteren we docenten met praktijkervaring in hun vakgebied.

Digitale hulpmiddelen
’t WEB heeft diverse digitale hulpmiddelen, o.a. e-learning, digitale aanmelding, (interne) webwinkels voor bijv.
BHV-hulpmiddelen. Wij kunnen deze omgevingen specifiek en in de look & feel van de opdrachtgever maken.

`t WEB Opleidingen Adviezen en Subsidies
Hoofdvestiging
Zeppelinstraat 7
7903 BR Hoogeveen
Telefoon:

0528-280888

Email:

info@tweb.nl

Website:

www.tweb.nl
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