e-Learning pakketten
Basiskennis werken met chemische producten
STANDAARD
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Vanaf

Vanaf
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€ 49,per gebruiker

€ 59,per gebruiker

€ 59,per gebruiker

Eigen producten/
situaties
INCOMPANY/
MAATWERKMODULE

€ 800,-

Incompany
Incompany is ook mogelijk. Bij meer dan 15 deelnemers
kunnen wij u een bedrijfsspecifiek aanbod doen.
Als u kiest voor een incompany e-learning kunt u tevens
de bedrijfsgebonden maatwerk module afnemen,
waarin de vragen en casussen worden afgestemd op
de veiligheidssituatie in uw organisatie.

Contact
Inhoudelijke informatie
Maaike de Koning
Marketeer
(070) 3780704
m.d.koning@sdu.nl

e-Learning
Basiskennis
bewustwording
veilig werken met
chemische
producten
Toxic.nl
Everything under
control

Bewustwording voor de werkvloer en lijnmanagers
gericht op versterking van de veiligheidscultuur
e-Learning - Veilig werken met chemische producten
Veilig werken met chemische producten is essentieel voor de gezondheid en het
welzijn van uw medewerkers. Het is daarnaast van belang dat uw organisatie de
wetgeving met betrekking tot het werken met chemische producten goed toepast.
Denk dan aan de praktische toepassing van de Europese wetgeving REACH,
alsmede de Nederlandse Arbo-wetgeving. Voornamelijk de praktische toepassing
voor de werkvloeren lijnmanagement is belangrijk. Daar maakt u het verschil.

Voor een sterke en zelfbewuste veiligheidscultuur
In de praktijk spreken wij regelmatig veiligheidsfunctionarissen die aangeven dat zij
behoefte hebben aan praktische kennis en voorbeelden voor hun de werkvloer en
lijnmanagers om veilig te leren werken met chemische producten. Toxic e-learning
speelt in op deze wens. Door uw werknemers e-learning aan te bieden, bent u
beter in staat om ervoor te zorgen dat er binnen uw organisatie zeer bewust veilig
en volgens de wetgeving met chemische producten wordt gewerkt. Zo kunt u
gezamenlijk ongevallen voorkomen en daardoor boetes en claims vermijden.
E-learning biedt u een snelle manier om effectief aan een sterke en bewuste
veiligheidscultuur binnen uw organisatie te werken.

Veiligheidsbeleid bijsturen door inzicht
Als administrator van deze module kunt u nagaan wie de toets heeft gemaakt,
wanneer de toets werd gemaakt en welke score werd behaald op de verschillende
onderwerpen. Op basis van deze resultaten kunt u processen aanscherpen,
bijscholen en krijgt u zicht op de mogelijkheden om veiliger te gaan werken met
chemische producten.

Van branchegerichte voorbeelden tot maatwerk per organisatie/situatie
De e-learning: basiskennis veilig werken met chemische producten heeft een
branchegerichte invulling voor een maximale herkenbaarheid van procedures
voorbeelden, beschermingsmaatregelen en producten.
U kunt echter ook een stap verder gaan door stoffen en situaties op te geven zodat
we die voor u verwerken in de e-learningmodule. De inhoud van de training is
zodoende afgestemd op de werkpraktijk van uw medewerkers, waardoor ze direct
de vertaalslag kunnen maken naar hun eigen werkplek en situatie.

Vraag de GRATIS Webinar aan via www.toxic.nl/e-learning
om de online DEMO te zien. Het kost u 15 minuten.
U kunt ook bellen met (070) 378 0162 voor een afspraak.

Programma
Met o.a. aandachtspunten als wetgeving,
REACH (2018), risico’s van het werken met
chemische producten, het SDS, opslag,
persoonlijke bescherming, incidenten en
de mogelijkheid tot CCSE-certificering.

1. Basisbegrippen
• Bij welke processen gebruik je chemische
producten?
• Gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan
door het werken met chemische producten
• Het wettelijke kader
2.
•
•
•

Gevaarlijke situaties op de werkvloer
Indeling in gevaarlijke stoffen
Diverse voorbeelden op de werkvloer
Diverse branchegerichte situaties

3. Herkennen en begrijpen van gevaarlijke
chemische producten
• De opbouw van een Safety Data Sheet
• Blootstelling
• Labels

4. Persoonlijke Beschermingsmaatregelen
• Hoe kan je herkennen welke maatregelen je
moet nemen?
• Wat zijn de gevolgen van het
niet nemen van persoonlijke
beschermingsmaatregelen?
• Do’s & Don’ts
5. Veilig werken met chemische producten
• Hoe kan je in jouw situatie veilig werken
met chemische producten?
• Voorbeelden
6.
•
•
•

Wie heeft welke taak?
Verantwoordelijkheid leverancier
Verantwoordelijkheid werkgever
Verantwoordelijkheid werknemer

7. Toets
• Toets op bovenstaande onderdelen
Studiebelasting: max. 2 uur
PROGRAMMA is door Toxic opgezet in overleg
met diverse werkgevers en de stichting CCSE.
(Certified Chemical Safety Expert).
Tevens is inspectie SZW op de hoogte
gebracht van dit initiatief en wordt door hen
ondersteund.

Branche versies

Incompany maatwerk

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• De in-company module stelt u in staat
om 6 producten op te geven waar u mee
werkt binnen uw eigen organisatie.
• Ook kunt u 5 situaties opgeven welke
van toepassing zijn.
• Bovenstaande vergt een intake en
uitwerking

Industrie
Laboratoria
Bouw
Automotive / Logistiek onderhoud
Chemische industrie
Food industrie
Food groothandel & distributie
Food diary
Energie
Scheepsbouw
Gezondheidszorg / Ziekenhuizen
Drukkerijen
Kunststof- en rubberindustrie
Gemeentes
Offshore
Rederijen
Diervoeders

Blended learning
• Het is mogelijk om de e-learning module
te combineren met klasssikale lessen
• Bijvoorbeeld een trainer voor de
instructie aan leidinggevenden.

