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SAFETY BASICS & RISK MANAGEMENT TOOLS 

SAFETY IMPACT DOOR E-LEARNING 

HET AANLEREN VAN BASISVAARDIGHEDEN EN KENNIS GERELATEERD AAN VEILIGHEID VERGT TIJD, GELD EN    

ORGANISATIE. GEDECENTRALISEERD WERKEN MAAKT HET VAAK COMPLEXER EN DUURDER OM HET              

GEORGANISEERD TE KRIJGEN. TOP HEEFT ESSENTIELE KENNIS VAN VEILIG WERKEN, GEZONDE                        

WERKOMSTANDIGHEDEN EN RISICOMANAGEMENT BESCHIKBAAR IN E-LEARNING. TIJD EN LOCATIE GEBONDEN 

LEREN IS VERLEDEN TIJD! 

INTRODUCTIE  

Wat als uw werknemers het zelfde inzicht en dezelfde 
basiskennis hebben over hoe om te gaan met veilig-
heid op de werkvloer, de beschikbare tools weten te 
vinden en te gebruiken en risicomanagement kunnen 
toepassen voordat ze in uw organisatie of project aan 
het werk gaan? 
 
De modules bevatten niet alle informatie omdat deze 
ook te vinden is in uw management systeem. Wij 
zorgen dat de werknemer geactiveerd wordt om na te 
denken en te handelen binnen de norm– en gedrags-
kaders van uw organisatie. E-learning kan daar zeer 
goed bij ondersteunen en een basis leggen.  
E-learning programma’s zijn gemakkelijk aan te pas-
sen, te vernieuwen of op maat te maken. Denk aan 
project inductie’s voor het projectteam, subcontractor 
of bezoeker. Of een werknemer die werkt naar pro-
motie als voorbereiding op aanstaande taken en ver-
antwoordelijkheden.  
 
Wij bieden ook universele content die van toepassing 
in uw markt.  
 

VOORBEELD VAN MODULES 

Les 1: Basis veiligheid 

Wat is veiligheid, wat is een incident, basis root cause 
(Bow-Tie), ongevallen piramide, veiligheidsgedrag ver-
sus technische veiligheid, wat is een veiligheidscultuur. 

 

Les 2: QHSE Management Systemen 

Beleid/ policy, procedures, werkinstructies, hoe zit een 
management systeem in elkaar.  

 

Les 3: Risk Management benadering 

Risicomanagement, de basis en doelstellingen. 

 

Les 4: Essentiele Risk Management Tools 

HIRA, TRA, JHA, last minutes, Toolboxes, Permit to 
Work, Lock-out/ Tag-out. 

 

Les 5: Management of change, emergencies & repor-
ting 

Management of Change, Emergency Response, Incident 
Reporting 

“EEN VEILG PROJECT IS EEN EFFICIENT PROJECT 

”. E.A. Howland, CEO Exxon 
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UW VOORDELEN 

Standaard versie 

1. U kunt zelf de voortgang en resultaten bekijken 

2. Geaccepteerd door de ‘industry’. Ontwikkeld in samenwerking 
met internationaal opererende klanten, bewezen succes.  

3. Actieve workshops om de leerervaring en het effect daarvan te     
maximaliseren.  

4. Examenmodule in te voegen en naar wens aan te passen.  

5. Uw ‘look & feel’ verwerkt in het programma.  

 

Extra’s voor specifieke setup: 

1. Werken met uw eigen documenten, toevoeging van video’s en 
spel. 

2. Maatwerk mogelijk. Gebaseerd op uw specifieke en unieke wen-

STANDAARD OF MAATWERK 

EFFICIENT EN MODERN 

LEREN WANNEER EN WAAR HET IEMAND UIT KOMT 

BLENDED LEARNING 

E-learning is ideaal voor het verkrijgen van inzichten, 
draagt bij aan efficient leren en het overdragen van 
basis kennis. Ideaal voor het verkrijgen van gewenst 
aanvangsniveau voor ‘on the job’ of klassikale 
(vervolg) trainingen. TOP verzorgd tal van maatwerk-
trainingen zoals: leiderschap, feedback, samenwer-
ken en communicatie met gewenst gedrag als pijler. 

 

BENT U GEINTERESSEERD? 

Wij staan u graag vrijblijvend te woord.  

CONTACT 

+31 (0)10 820 9868 of info@top-advies.nl  


