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P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd 

in maatwerk Opleidingen 
 

P.T.C. OPLEIDINGEN bewijst zich als een gedegen opleidingsinstituut. Wij 
bieden u enerzijds kant en klare opleidingen in de vorm van open 
opleidingen, zoals heftruck en VCA opleidingen.  

 
En anderzijds maatwerk opleidingen in de vorm van compagnie en in 
company opleidingen. U kunt opleidingen kiezen uit een veelzijdig 

aanbod op het gebied van intern transport, veilig hijsen, hoogwerker, 
NEN 3140, BHV en EHBO. 
 

P.T.C. OPLEIDINGEN is al ruim 25 jaar gespecialiseerd in 
bedrijfsgerichte op maat gesneden opleidingen. 
 

PTC Opleidingen In company- en maatwerktrainingen 

Bijna alle opleidingen kunnen in uw bedrijf en als maatwerk worden 
aangeboden. PTC Opleidingen stemt een bestaande opleiding af op uw 

specifieke bedrijfssituatie. De lestijden worden in 
overeenstemming met u bepaald. 

effectiviteit 

Met de in het verleden behaalde resultaten kunnen we aantonen dat 
onze manier van opleiden doeltreffend is. Met onze in company 

opleidingen krijgt een groep medewerkers van uw bedrijf een opleiding. 
Iedereen leert precies hetzelfde en het effect in uw organisatie is direct 
merkbaar. Dat effect ziet u niet alleen terug in de productiviteit, maar 

zeker ook in de terugverdientijd van de opleiding. 
 
compleet opleidingsteam 

 
Onze accountmanager is uw aanspreekpunt. hij wordt ondersteund door 
een inhoudelijke opleidingsmanager. Natuurlijk betrekken we ook onze 

docenten bij het voorbereidende traject.  
Met dit complete team helpen we om uw opleidingsdoelen te bereiken. 
 

Al onze opleidingen voldoen aan de ARBO en Europese regelgeving.  
 
  

 

De voordelen voor u: 

 

Opleiding wordt 

toegespitst op uw 

organisatie en 

deelnemers 

 

geen reistijd of 

reiskosten voor de 

deelnemers 

 

scherpe prijs per 

deelnemer 

 

minder verletkosten 

deelnemer 
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Medewerkers overtuigen van het belang van veiligheid,  
hoe doe je dat? 

 
In de dagelijkse praktijk merken we dat medewerkers vaak te weinig kennis en ervaring 

hebben op het gebied van arbeidsveiligheid. Jij als deskundige op het gebied van veiligheid 
hebt deze kennis wel. Hoe sla je de brug naar de werkvloer? Hoe overtuig je medewerkers 
met minder kennis van arbeidsveiligheid (en wellicht ook minder betrokkenheid)? Soms 

zijn de Veiligheidskundigen als een roepende in de woestijn. Wat kun je als 
veiligheidsverantwoordelijke doen, om beter gehoord te worden? 
 

Een sterke veiligheidscultuur kan alleen gehaald worden, wanneer er aangestuurd wordt op 
veiligheidsgedrag. Hierbij is het van belang dat in iedere laag van de organisatie bewustwording 
plaatsvindt. De organisatie moet een gedeelde overtuiging hebben dat veiligheid belangrijk is, maar hoe 

doe je dat? 

Bewustwording 

Niet iedereen heeft hetzelfde beeld bij ‘We werken veilig of we werken niet!’. Soms hebben 
medewerkers het gevoel dat het management of de veiligheidskundige niet begrijpt wat er speelt op de 
werkvloer, of denken ze dat veiligheid ze hindert bij de dagelijkse werkzaamheden. Zorg dat hierover 

gecommuniceerd wordt. Een werknemer die zich bewust is van bepaalde risicovolle handelingen 
gedraagt zich heel anders dan een werknemer die zich hiervan niet bewust is. 

Communicatie 

Het is belangrijk dat iedereen binnen de organisatie actief betrokken wordt wanneer het gaat om veilig 
werken. Veiligheid is niet een taak van het management of de veiligheidskundige, het is een taak van 

de organisatie. Uitwisseling van informatie tussen het management, de veiligheids-verantwoordelijke en 
de werkvloer moet soepel verlopen.  

Een open houding is belangrijk. Alle belanghebbenden moeten op de hoogte zijn van de doelstelling 

omtrent veilig werken. Ook moeten zij de definitie van veilig werken kennen. 

Brug tussen management en werkvloer 

Oplossingen vanuit de organisatie (werkvloer) worden vaak beter geaccepteerd. Vaak bouwen 
medewerkers veel kennis en ervaring op binnen de organisatie en kunnen (en willen) ze zelf 
oplossingen aandragen om risico’s tegen te gaan. Geef ze hiervoor de ruimte. 

Voorbeeld 

Het is belangrijk dat zowel het management als de veiligheidskundige en de operationeel 
leidinggevende het juiste voorbeeld geven. Het gaat erom dat medewerkers dagelijks het belang van 

veiligheid zien vanuit iedere laag van de organisatie. Verantwoordelijkheid dragen alleen is niet 
voldoende. Onderneem direct actie bij gevaren, zo wordt het vertrouwen van de medewerkers niet 
geschaad. 
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Proactief handelen 

 
Pro activiteit kan ook omschreven worden als anticiperend. Een proactieve veiligheidscultuur is gericht 
op preventie en het voorkomen van ongevallen. Ga actief op zoek naar risico’s – uiteraard is het ook 

hierbij belangrijk dat medewerkers betrokken worden. Richt je op preventieve activiteiten als het 
melden van gevaarlijke situaties, veiligheid in het werkoverleg terug laten komen, ontwikkeling van 
veiligheidsbewustzijn, het maken van afspraken over veiligheid en elkaar aanspreken op deze 

afspraken. 

 
Opleidingssessies m.b.t. Veiligheid: 

 
Dit kan in korte sessies van bijvoorbeeld 2 -3 uren. 

 
Bij iedere sessie kan een “speerpunt” genomen worden enkele voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld: 
 

• Logistiek ( veilig werken met heftruck, reachtruck, Ept enz. 

• Veilig aanslaan van lasten, veilig hijsen 

• Werken op hoogte , waaronder ook de hoogwerker 

• Werken met gevaarlijke stoffen 

• enz 

 
 
Directie PTC Opleidingen 

Thijs Abels  
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Opleidingslocatie 
 

 

Indoor opleidingscentrum 

 

PTC Opleidingen heeft in Amersfoort de beschikking over een indoor opleidings- 
centrum. Hier kan in een goede ‘leeromgeving’ theorie- en praktijkles worden 
gegeven en kunnen de examens worden afgenomen onder de daarvoor 
vereiste condities.  
 
Machines zoals, Hoogwerker, heftrucks, EPT en verreikers zijn aanwezig. Voor 
het werken met de heftruck en de verreiker zijn diverse materialen 
beschikbaar om de examenoefeningen mee te verrichten. 
 
Cursisten die een één- of meerdaagse cursus op één van onze eigen 
opleidingslocaties volgen, krijgen een lunch aangeboden. Deze is bij de 
cursusprijs inbegrepen. 
 
Vrijwel alle opleidingen kunnen ook op locatie (incompany) verzorgd worden. 
Onze instructeurs nemen presentatiebenodigdheden en voorzieningen voor 
de praktijktraining  mee. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. 
 
Wel moet de accommodatie voor het theorie- en praktijkgedeelte aan de 
vereiste locatievoorwaarden van de exameninstelling voldoen.  
 

 

Locatie Waarder 
 
     Locatie Vianan 

 

 

 

 

 

 
 
Tel       : 085- 06 05 410 
e-mail  : info@ptc-opleidingen.nl 
site      : https://www.ptc-opleidingen.nl/ 
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