
VOL-VCA 
Veiligheid voor operationeel leidinggevenden
De training ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA)’ duurt 4 dagdelen. 
Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod:
    Risico’s, oorzaken en methoden voor preventie en risico-beheersing;
    wetgeving, kader en relevante bepalingen uit arbo- en milieuwetgeving;
    arbobeleid in de praktijk;
    veiligheidsaspecten van de arbeidsomgeving; gebouwen, transport etc.
    keuze en inzet van arbeidsmiddelen; onder meer machineveiligheid, transportmidde-
len,  gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen
    omgaan met specifieke risico-factoren in het bedrijf:
     fysische factoren zoals geluid, trillingen, elektriciteit en klimaat;
     chemische en biologische risico’s:brand, stof, giftige stoffen en infectiegevaar;
     fysieke belasting;
     psychische belasting.

Voorkennis: geen 
Duur: 2 dagen
Plaats: Arnhem of op locatie
Resultaat: Certificaat

DE CURSUS

IPC: THEORIE & PRAKTIJK
Zowel theorie als praktijk komen aan bod.  
De training vindt plaats op het complex 
van IPC Groene Ruimte en daarnaast zijn er  
verschillende trainingslocaties in het stedelijke  
gebied en het buitengebied. 
U voert hier verschillende praktijkopdrachten 
uit en hebt daarbij de beschikking over de beste  
werkmaterialen. Al uw praktijkhandelen kunt 
u voortaan verantwoorden vanuit de geleerde  
theorie!
Wilt u liever de training plaats laten vinden op 
uw eigen locatie? Dan bieden wij ook incompany  
trainingen aan!

ERVAREN TRAINERS
Al onze trainers komen uit de praktijk. Het zijn bevlogen goeroes met 
internationale en actuele praktijkkennis. Met hun vakspecialisme en 
relevante wetenschap helpen zij u vooruit. Met hun ervaring helpen 
zij u om extra stappen te maken. Zij weten precies wat er speelt in 
uw werk. Bovendien laten zij u in de praktijk zien waar het om gaat.  
Zij tillen uw veiligheidskennis naar een hoger level!

AANMELDEN OF MEER WETEN?
Bent u geïntereseerd in deze training van IPC? Een van onze  
accountmanagers staat u graag en geheel vrijblijvend te woord via  
026 35 50 100. Via de mail bereikt u ons op info@ipcgroen.nl.
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