Kleine groepen,
veel interactie
Voor HumanNova is de kwaliteit van de aangeboden
opleidingen het onbetwiste speerpunt. Daarom werken
we altijd met kleine groepen, van zes tot maximaal
acht personen. Zo krijgen deelnemers alle ruimte voor
het uitwisselen van ervaringen en het bespreken van
casussen uit de eigen beroepspraktijk.
Veel cursisten geven als feedback dat zij ‘de prettige
sfeer’ kenmerkend vinden voor HumanNova. Ze
ervaren de leeromgeving als comfortabel en voelen
zich snel op hun gemak. HumanNova ziet dit als
een mooi compliment. Want mensen die zich op hun
gemak voelen, nemen ook de lesstof beter op. En
uiteraard is dat waar het uiteindelijk om draait.

Onderscheidende
aanpak
Al met al onderscheidt HumanNova zich als opleider
op een aantal belangrijke punten:
• Alle docenten zijn vakspecialisten in de huidige
beroepspraktijk
• Altijd up-to-date cursusmateriaal met de meest
recente inzichten
• Kleine cursusgroepen
• Prettige sfeer en leeromgeving
• Erkend door zowel Hobéon SKO als het
ScholingsFonds voor het Bouwbedrijf

Klanten
HumanNova is actief voor zeer uiteenlopende
opdrachtgevers. De afgelopen jaren mochten wij
onder andere opleidingen verzorgen voor de
volgende klanten:
Heijmans, Arbo Unie, Enexis, Boskalis,
UMC Utrecht, NS Reizigers, Efteling, Van
Gansewinkel, diverse gemeenten en provincies,
Koninklijke Akademie van Wetenschappen,
Belastingdienst, Nuon en Brabant Water.

Interesse of vragen?
Bent u geïnteresseerd in een van onze
cursussen, wilt u zich inschrijven of heeft u
andere vragen? Neemt u dan even contact
met ons op, wij helpen u graag verder.
Tel.: 013 - 59 04 739
E-mail: info@humannova.nl
Bezoek- en postadres:
Ellen Pankhurststraat 1a
5032 MB Tilburg
			
Natuurlijk kunt u ook op onze website
terecht voor aanvullende informatie:
www.humannova.nl
Wij hopen u in de toekomst bij een van
onze opleidingen te mogen begroeten!

arbeidsrisico’s
“Cursisten kunnen de kennis en kunde die ze bij
HumanNova hebben opgedaan, direct in de praktijk
toepassen. Onze opleidingen zijn flexibel en actueel.
Verder worden ze gekenmerkt door een informele sfeer,
waardoor onze deelnemers steeds in alle opzichten
terugkijken op een geslaagde cursus!”
Arco Engelen
Directeur HumanNova

gevaarlijke stoffen
veiligheid
risicomanagement

Opleidingsaanbod
HumanNova verzorgt zowel in-company opleidingen voor kleine groepen als cursussen voor grotere groepen
op onze locaties in Tilburg of Nieuwegein. We zien het als uitdaging om specifiek voor u op zoek te gaan naar
de kennis en informatie die het best bij uw organisatie of vraagstuk aansluit. HumanNova biedt onder meer de
volgende opleidingen aan:
• Arbocoördinator. De Arbocoördinator is hét
aanspreekpunt voor zaken op het gebied van
arbeidsomstandigheden binnen een organisatie.
Hij of zij is goed op de hoogte van de geldende
wettelijke verplichtingen, CAO-afspraken over
arbeidsomstandigheden, Arboconvenanten en andere
eisen die de Arbowet stelt. De Arbocoördinator kan
een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) interpreteren,
het bijbehorende beheersplan uitvoeren en daar
toezicht op houden. Deze vijfdaagse opleiding van
HumanNova geeft - als enige in Nederland - recht
op een vrijstelling voor de eerste drie modulen
van de opleiding Middelbare Veiligheidskunde of
Middelbare Arbeidshygiëne van Post Hoger Onderwijs
Veiligheidskunde (PHOV).

Veilig en gezond werken:
Cruciaal voor iedere organisatie
Werknemers moeten hun werk op een gezonde en veilige manier kunnen uitvoeren. Dat lijkt zo vanzelfsprekend.
Toch gaat het in Nederland nog opvallend vaak mis. Ieder jaar zijn enkele honderdduizenden werknemers het
slachtoffer van een arbeidsongeval met lichamelijk of geestelijk letsel. Het CBS becijferde dat een kwart van al het
ziekteverzuim in ons land werkgerelateerd is.
Uiteraard achten de meeste bedrijven het van groot belang
om hun medewerkers een veilige werkomgeving te bieden.
Maar vaak blijken organisaties nog onvoldoende op de
hoogte van de arbeidsrisico’s waarmee hun personeel te
maken krijgt. De kans op bedrijfsongevallen of ziekte door
het werk wordt niet zelden onderschat.
Dat is riskant. Want arbeidsongevallen brengen veel
persoonlijk leed met zich mee. Daarnaast leveren ze
imagoschade en forse financiële risico’s op voor uw
bedrijf. Denkt u bijvoorbeeld aan dreigende schadeclaims,
de verplichte loondoorbetaling bij ziekteverzuim en
mogelijke boetes van de Inspectie SZW.

Over HumanNova
HumanNova levert al jarenlang
opleidingen en cursussen op het
gebied van arbeidsrisico’s en
arbomanagement. We zorgen
voor praktische kennisoverdracht
op alle niveaus van een

Daarom is het uitermate belangrijk om de arbeidsrisico’s
binnen uw organisatie te beperken. HumanNova helpt
u daarbij. Via voorlichting en training leren wij u anders
te denken en handelen, om zo gezondheidsschade bij
werknemers te voorkomen. Dat levert veel voordelen op:
minder verloop en verzuim, meer gemotiveerd personeel,
een hogere productiviteit en waardering voor u als
werkgever.
Wij ondersteunen u graag op dit vlak. Zodat uw
werknemers, collega’s en u op een veilige en gezonde
manier aan het werk kunnen blijven.

organisatie. Of het nou om
de directie, afdelingschefs of
productiemedewerkers gaat.
Daarbij richten we ons op allerlei
typen organisaties. Voorlichting
aan bouwondernemingen,
gemeenten of energiebedrijven:
we doen het allemaal.

We hebben daarbij wel gekozen
voor een aantal duidelijke
specialisaties. Dan gaat het met
name om werken met gevaarlijke
stoffen, verontreinigde grond
en asbest, werken op hoogte,
ergonomie en psychosociale
arbeidsbelasting (PSA).

• Preventiemedewerker. Ieder bedrijf is volgens de
Arbowet verplicht om binnen de organisatie een
preventiemedewerker aan te wijzen. Die is belast
met het bevorderen van de veiligheid en gezondheid
binnen het bedrijf. De preventiemedewerker moet goed
op de hoogte zijn van mogelijke arborisico’s. Hij of
zij begeleidt de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE),
geeft voorlichting, houdt toezicht en is vraagbaak voor
iedereen in het bedrijf over gezondheid en veiligheid.
De cursus van twee dagen is geschikt voor aanstaande
of reeds ervaren preventiemedewerkers die zich willen
bijscholen.
• Asbestdeskundige. In de driedaagse opleiding
Asbestdeskundige leert u de ins & outs van de
asbestketen kennen, van opdrachtgever tot stortplaats.
Alle aspecten van het omgaan met asbest komen

aan bod, waaronder wetgeving, het bepalen van de
blootstelling, vergunningverlening en verwijdering.
Tijdens de opleiding wordt een asbestsanering
op locatie bezocht. Deze opleiding is bijzonder
geschikt voor medewerkers van een Regionale
Uitvoeringsdienst (RUD), gebouwbeheerders,
projectontwikkelaars, medewerkers van de Inspectie
SZW en Arbodeskundigen. De opleiding leidt op voor
een onafhankelijk diploma.
• DLP - werken met verontreinigde grond. Het risico
van blootstelling aan gevaarlijke stoffen wegnemen of
reduceren bij het werken in of met verontreinigde grond,
grondwater en slib. Dat is het doel van de driedaagse
cursus DLP, sterk gericht op praktisch ‘risicogestuurd’
werken. Deelnemers die het examen na de cursus met
goed gevolg afleggen, ontvangen het DLP-certificaat
(conform de CROW 132-eisen) met een geldigheidsduur
van vijf jaar. HumanNova biedt ook een specifieke
DLP-opleiding voor arbeidshygiënisten en hogere
veiligheidskundigen.
• Legionalla Risicoanalyse. Deze praktische eendaagse
cursus geeft u heldere richtlijnen voor het maken van een
legionella risicoanalyse. Daarnaast leert u preventief op
te treden tegen de risico’s van de legionellabacterie.
We behandelen zowel de risico’s met betrekking tot
leidingwater als proceswater (denk aan koeltorens en
luchtbehandelingssystemen). De cursus gaat verder in op
de regelgeving voor specifieke waterinstallaties en het
toezicht daarop. Ook bekijken we de vier verschillende
risicoklassen die de wet onderscheidt. Voor deze cursus
is een technische achtergrond aanbevolen.

Uiteraard heeft HumanNova meer cursussen op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk.
Dit aanbod wisselt; check dus regelmatig onze website: www.humannova.nl.

Onze kracht
De kracht van HumanNova schuilt
in het feit dat onze docenten
absolute specialisten zijn in hun
vakgebied. Alle trainers zijn
vakmensen uit de praktijk, die
nog altijd twee tot drie dagen

per week ‘in het veld’ werkzaam
zijn. Dat betekent dat zij over de
meest actuele kennis beschikken
met betrekking tot wet- en
regelgeving. Bovendien zijn zij
op de hoogte van de modernste

technieken om arbeidsrisico’s
te voorkomen. Kortom: bij de
trainingen van HumanNova
mag u de hoogste kwaliteit
verwachten.

