
VEILIG WERKEN LANGS DE WEG 
Speciaal voor uitvoerenden 
Tijdens deze trainingsdag wordt doormiddel van voordrachten, discussies, casestudies 
en verwerkingsopdrachten antwoord gegeven op vragen als: welk gedrag dienen werkers 
langs de weg te hebben, welke middelen staan ter beschikking om werkomstandigheden 
te beïnvloeden, wat is de rol van de Arbo-wetgeving en wat is de rol van de medewerker 
hierin.
Welke verkeerstechnische maatregelen kunnen worden genomen om veilig werken langs 
de weg te verbeteren. De nadruk van deze cursusdag ligt op de vraag; hoe je het een en 
ander moet organiseren om van een tekening (CROW 96b), de vertaalslag te maken tot de 
daadwerkelijke verkeersbegeleidende maatregel dit om een zo veilig mogelijke werkplek 
te creëren. Dit wordt vooral doormiddel van het uitvoeren van praktijksituaties gestalte 
gegeven.

Voorkennis: geen 
Duur: 1 dag
Plaats: Arnhem of op locatie
Resultaat: Verklaring van deelname

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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