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Brengt Veiligheid en productiviteit op een hoger niveau

Het begint met kennis
Eén van de meest voorkomende ernstige incidenten in de bouw is
het vallen van grote hoogte.
De oorzaak van dit soort ongevallen dient meestal gezocht te
worden bij de wijze van werken met machines als hoogwerkers,
het niet opvolgen van veiligheidsvoorschriften en onvoldoende
onderhoud.
De operator van de hoogwerker is bepalend en
medeverantwoordelijk voor de veiligheid in en rond de
hoogwerker. Veiligheid is een wezenlijk onderdeel van uw
werkmethode.
Combineer daarom een slimme aanschaf, regelmatig onderhoud,
een goede organisatie én een veilige werkwijze. Dat maakt het
werken met de hoogwerker niet alleen veiliger, maar ook een stuk
efficiënter!
In deze brochure worden een aantal algemene zaken rond het
veilig werken met een hoogwerker op een rijtje gezet.
De specifieke zaken rond de bediening van de hoogwerker staan
in de bijbehorende bedieningshandleiding.
Het spreekt voor zich dat het opleiden van uw chauffeurs in veel
gevallen wettelijk verplicht is.
Maar wist u dat goed opgeleide personeelsleden synoniem staan
voor lagere kosten?
Ze werken productiever, ze veroorzaken minder schade aan
goederen en hoogwerkers, ze besparen dus een hoop kosten.
Waarom kiest u voor PTC Opleidingen
PTC Opleidingen biedt uw bedrijf iets extra’s. Wij helpen u het
maximale uit uw trucks en chauffeurs te halen.
Al onze instructeurs zijn gespecialiseerd in intern transport en zijn
specifiek opgeleid voor de alle producten waarin ze lesgeven.
Uiteraard gaan we uitgebreid in op veiligheid. Daarnaast
zullen de instructeurs uw chauffeurs leren hoe zij het meest
effectief met hun hoogwerkers kunnen werken. Hierbij
wordt uw personeel geleerd om te gaan met alle specifieke
eigenschappen van hun hoogwerker.
Beschikt u over een groot aantal medewerkers en meerdere
locaties? Dan kunnen wij uw opleidingsteam ondersteunen in
de uitrol van nieuwe trainingen.
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Wij kunnen uw werk uit handen nemen door samen U, uw
opleidingsplan op te stellen en te begeleiden. Wij bewaken
de geldigheid van de lopende certificaten zodat uw mensen
altijd up-to-date zijn en voldoen aan alle regelgeving en uw
behoeften.

Altijd een passende training
Productopleidingen
Wij bieden opleidingen en trainingen voor vrijwel elke hijsopleiding.
Zo zijn er hijsopleidingen voor beginners, opfriscursussen tot
trainingen voor gevorderde bestuurders. Dit voor alle merken. Wij
bieden opleidingen op zowel groepsniveau als individueel niveau.
Hijsopleidingen:
✓ Vorkheftrucks, elektrisch, gas en diesel
✓ Reachtrucks
✓ Pallettrucks
✓ Stapelaars
✓ Orderpickers, laag, midden en hoog niveau
✓ Smallegangentrucks, man up en man down
✓ Ruw terreintrucks/industriële trekkers
✓ Hoogwerkers
Onze trainingen voldoen aan alle eisen die de ARBO-wet stelt en
zijn alom erkend.
Veiligheidstrainingen
Omdat er vaak behoefte bestaat aan trainingen die puur gericht zijn
op veiligheid, bieden wij u verschillende veiligheidstrainingen aan.
Deze trainingen helpen uw chauffeurs, maar ook uw managers om
veiligheid in de praktijk te brengen. Deze veiligheidstrainingen
worden op uw eigen locatie gegeven en zijn helemaal op uw
behoefte afgestemd.
Veiligheidstrainingen:
Safety Awareness
VCA
BHV
Bij u of bij ons?
Wij bieden trainingen aan op uw locatie of op onze compleet
ingerichte locatie te Amersfoort.
Subsidie
Trainingen vormen een investering in uw personeel die zich
terugbetaalt. Wist u dat in veel gevallen hiervoor subsidie
beschikbaar is die op kan lopen tot 100% van uw investering?

Bespaar kosten met PTC opleidingen
Alle grote kosten zoals schades, energiegebruik en het onderhoud van de trucks worden direct beïnvloed door
de chauffeur. Onderzoek toont aan dat opleidingen een aanzienlijk effect hebben op uw totale intern
transportkosten. Om nog maar niet te spreken van het voorkomen van persoonlijk letsel bij een ongeluk.
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Een goed opgeleide chauffeur zal minder schade veroorzaken aan truck, goederen en de omgeving.
In vergelijking tot een chauffeur die niet is opgeleid, zal een goed opgeleide chauffeur minder schades
veroorzaken, productiever rijden en veiliger werken. Door zorgvuldiger te rijden, loopt de truck minder schade op
en zal daardoor de levens- duur van de truck langer worden. Technieken om zuiniger te rijden kunnen ook van
invloed op uw energiekosten op de lange termijn. Dat is niet alleen goed nieuws voor uw bedrijf, maar ook voor
het milieu.

Tel
: 085 – 06 05 410
Mob : 06 – 18 77 44 68
Fax : 084- 72 12 576
e-mail : mailto:info@ptc-opleidingen.nl
site : http://www.ptc-opleidingen.nl/

Pagina

4

adres : Hagenweg 3c – 4131LX -Vianen

