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gebruik van tablet en smartphone binnen het preventiebeleid
voorstelling van de mogelijkheden op basis van een reeds bestaande werkwijze met smartphone en qr code in de preventiedienst

I.S.M.

omschrijving

WAT KENT MEN NA HET VOLGEN VAN DEZE OPLEIDING?

De mogelijkheden om via mobiele toestellen zoals smartphone of tablet om uw bestaande risicoanalyse aan te vullen en up-to-date te
houden.

INTRODUCTIE

Het uitvoeren van het preventiebeleid, het opmaken en up-to-date houden van een risicoanalyse en het bijhouden van periodieke controles
(zeker in een multi-site omgeving) is een hele klus en vraagt heel wat tijd.

OMSCHRIJVING

Smartphone en tablet bieden een aantal mogelijkheden om "on the spot" vaststellingen te doen, participatief de situatie te analyseren en
later de nodige rapporteringen op te stellen. Deze nieuwe mogelijkheden moeten hun juiste plaats binnen het preventiebeleid nog vinden.
Praktijkstudies wijzen uit dat er binnen preventie zeker een groeipotentieel aanwezig is.
Tijdens deze sessie gaan we op basis van een reeds bestaande werkwijze met smartphone en QR code in de preventiedienst van een bedrijf,
het gesprek opstarten tussen preventieadviseurs om de mogelijkheden en moeilijkheden van mobiele toestellen binnen het
veiligheidsbeleid te onderzoeken.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD?

Preventieadviseurs en veiligheidsverantwoordelijken van zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen.

VOORKENNIS

Bij voorkeur heeft men kennis van het gebruik van internet op smartphone of tablet.

METHODOLOGIE

Deze sessie is geen verkoop of promotie van specifieke software of hardware.
Deze sessie wordt gegeven door een preventieadviseur en niet door een IT specialist.
Deze sessie vertrekt vanuit de dagelijkse praktijk en is resultaatgericht.
De ervaring van iedere deelnemer is belangrijk.
Bruikbaarheid "on the field" staat voorop.
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Evaluatie van beschikbare app's en mogelijkheden van een smartphone
Bespreking van een uitgewerkt praktijkvoorbeeld: van risicoanalyse tot werkinstructie
Bespreking ervaringen met het gebruik van smartphone of tablets

docent
Dhr. Geert Asscherickx, preventieadviseur niveau 1 heeft een uitgebreide ervaring als preventieadviseur bij Philips Brugge, later TP Vision
Brugge.
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