Bewust
of onbewust?

vrijdag

29

juni 2018

de Dag van de
KAM coördinator

Als KAM coördinator ben je een belangrijke schakel in jullie organisatie.
Je moet vaak (on)bewuste keuzes maken die direct impact hebben op veiligheid
en kwaliteit. Dat vraagt om een heldere kijk op gedrag, bewustzijn en risico’s.
Ook toe aan bewustwording op het KAM vakgebied? Meld je nu snel aan
voor de Dag van de KAM coördinator in Kasteel de Vanenburg te Putten op
vrijdag 29 juni 2018!

www.v-kam.nl

Wij van V-Kam Education zijn pas tevreden als kennis
doorwerkt in de praktijk. Daarin werken we nauw
samen met onze klanten. Zo laten we niet alleen die
ene medewerker, maar zijn hele afdeling veiliger,

duurzamer en efficiënter werken. Als het zo werkt,
maakt het verschil. En dat ga je merken. Graag praten
we op vrijdag 29 juni 2018 vol energie met je door over
hoe we jouw organisatie een boost kunnen geven.

Wat gaan we deze dag samen doen?

Investering
€ 349,00 per deelnemer,
exclusief 21% BTW

09:00

Start, welkom en nadere kennismaking

09:30

Brain Based Safety (bewustzijn & gedrag)
door Juni Daalmans

11:00

Pauze & ontmoeting

11:30

Cases bewustzijn bij kwaliteit- en veiligheidsproblemen

13:00

Lunch & ontmoeting

14:00

Speeddaten met vakgenoten

14:30

Verhaal uit de praktijk door Tessa Nijsen

15:00

Pauze en ontmoeting

15:30

Risicomanagement in de praktijk

16:30

Evaluatie en afronding

Inclusief
Koffie/thee
Lunch
Certificaat van deelname

Aanmelden
Wil je er ook bij zijn? Er is
een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar. Meld je daarom
snel aan via onze website
www.v-kam.nl of bel ons op
038 820 02 52.
Vrijdag 29 juni 2018
Start: 09:00 uur
Kasteel De Vanenburg, Putten

Gastspreker: Juni Daalmans
Developer / Trainer / Consultant at Brain Based Safety. Bekend van
zijn boek ‘Veilig werkgedrag door Brain Based Safety’.

Gastspreker: Tessa Nijsen
Tessa is toegewijd KAM-coördinator bij A. de Jong Groep, met een
focus op het praktisch toepassen van wet- en regelgeving op het
gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu.

Om je nog meer te
inspireren, hebben we
een schitterende locatie
uitgezocht: BEST WESTERN
PREMIER Kasteel De
Vanenburg in Putten. Dit
is dichtbij de A28, goed
bereikbaar en je kunt er
gratis parkeren.

Trainer: Tiemen van der Worp
Tiemen heeft jarenlange ervaring in het KAM vakgebied. In het
kort: Adviseur Kwaliteit & voedselveiligheid, Arbo & Ergonomie
en Milieu. (Hoofd)docent Kwaliteit & Voedselveiligheid en Arbo.
Register veiligheidskundige - SKO gecertificeerd (niveau HVK).
Lead Auditor voor ISO 9001 - VCA* / VCA** - Erkenningsregelingen
Spoorveiligheid - Veiligheidsladder - MVO
Uw gastheer: Willem Jan Beens
Heeft inmiddels ruim 17 jaar ervaring in kwaliteit, arbo, milieu en
voedselveiligheid als adviseur, auditor en ondernemer. Is oprichter
van V-Kam Education® en vindt het een uitdaging om dagelijks
medewerkers en klanten te inspireren.

P.O. Box 66
NL-8280 AB Genemuiden
Nijverheidsstraat 17
NL-8281 JD Genemuiden
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Klantbeoordeling (8.7/10)

“Actuele onderwerpen die
zo gebracht worden dat ze
je wel moeten inspireren”
Cynthia Verbaarschot-Muller op de
Dag van de KAM coordinator - Juni 2017

