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Certified Chemical Safety Expert - Praktijk
Maak onder begeleiding van experts een plan van aanpak waarmee u direct
een arbo-compliant beleid voor chemische veiligheid kunt uitrollen binnen
uw organisatie.
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Meer informatie of bestellen www.toxic.nl/formulier/CCSEprakijk

door de

Veilig werken in de praktijk
Het veilig gebruik van chemische producten op de werkplek is essentieel voor de
gezondheid en het welzijn van uw medewerkers. daarom is het van belang om een
duidelijk veiligheidsbeleid te implementeren op de werkvloer. Een plan van aanpak is
daarbij een onmisbaar gereedschap om dit beleid vorm te geven.

Uw eigen bedrijfssituatie als rode draad: CCSE-P
In de praktijk spreken wij veel veiligheidsfunctionarissen die aangeven dat zij
behoefte hebben aan ondersteuning in de uitrol van het veiligheidsbeleid chemische
producten. CCSE-P voorziet in deze behoefte. In drie dagen tijd beschikt u over
een plan van aanpak dat is toegesneden op het veiligheidsbeleid voor werken met
chemische producten binnen uw eigen organisatie.

Doelstelling CCSE-P
In overleg met het bestuur van de stichting CCSE (zie www.ccse.nl) en de
Commissie CCSE-P is een curriculum ontwikkeld dat intensief, doordacht en vooral
praktijkgericht is. CCSE-P is een ideale vervolgstudie op CCSE. na het afronden
van de opleiding heeft u een uitvoerbaar plan van aanpak gemaakt voor het
veiligheidsbeleid chemische producten.

Doelgroep
U kunt zich aanmelden voor CCSE-P als u de opleiding CCSE heeft afgerond.
Voor meer informatie over de CCSE opleiding kunt u telefonisch contact opnemen
met Jimmy Bas via 070-3780702 of onze website bezoeken: www.toxic.nl/CCSE.



Schrijf u in op www.toxic.nl/formulier/CCSEprakijk
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Contact
Voor al uw vragen
Jimmy Bas
Accountmanager CCSE
(0)70 378 07 02
j.bas@toxic.nl
Inschrijven of meer informatie
Op onze website www.toxic.nl/formulier/
CCSEprakijk kunt u zich direct inschrijven voor
de opleiding van uw keuze.
Ook vindt u hier uitgebreide informatie
over onder andere het programma en de
cursusdagen.
Voor meer informatie over de CCSE opleiding,
zie www.ccse.nl.

