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Inzicht in de arboveiligheid van je
arbeidsmiddelen
Vrijdag 9 september, 12.55-14.00 uur
Tijdig Onderhoud is nodig voor de optimale inzet van je arbeidsmiddelen. Onder arbeidsmiddelen wordt een
brede scope aan machines en apparaten verstaan, van klein handgereedschap tot en met grote machines
zoals heftrucks en hoogwerkers. Maar, naast het optimaal kunnen inzetten van je arbeidsmiddelen, zorgt
het tijdig onderhouden ervan ook voor de veiligheid van je medewerkers.
In de Arbowet is sinds 1998 de ‘Richtlijn Arbeidsmiddelen’ opgenomen. Deze regelgeving stelt dat een
verplichte periodieke keuring een betere veiligheid bij machines en apparaten garandeert, mits dit door een
deskundige keurmeester wordt gedaan. VA-Keur heeft deze deskundigheid in huis en kan via haar digitale
keurregistratiesysteem een uitstekend inzicht verschaffen in de arboveiligheid van de arbeidsmiddelen.

Tijdens dit bijzondere webinar bespreken we:
•
•
•

•
•

Arboveiligheid en de Arbowet
Verschillende soorten arbeidsmiddelen en de keuring ervan
De voordelen van periodieke keuring
•
Veiligere arbeidsmiddelen
•
Veiliger in gebruik
•
Langere levensduur van de arbeidsmiddelen
De gevaren bij niet tijdig keuren van arbeidsmiddelen
Hoe keuringen geborgd worden

Sprekers
Jelle Bartlema, VA-Keur
Jelle Bartlema is sinds 2016 operationeel directeur van VA-Keur, het keurmerk voor machineveiligheid van de
brancheorganisatie Fedecom, de brancheorganisatie voor bedrijven die in de Agro- , Tuin en Park- , Mobiel Intern
Transport & Industrie sector actief zijn. Bij VA-Keur zijn ruim 270 erkende keurbedrijven aangesloten die met elkaar
jaarlijks ruim 200.000 arbeidsmiddelen keuren op hun arbowettelijke veiligheid.
Huib Oostdijk, CERTIFER HHC/DRS
Huib Oostdijk is sinds 2012 werkzaam bij CERTIFER HHC/DRS B.V. Recent is dit bedrijf (waar hij een aantal jaar als DGA
aan verbonden was) verkocht aan CERTIFER (een internationale speler op het gebied van Testen, Inspecteren en
Certificeren). In zijn huidige functie als Managing Director geeft hij leiding aan een team van ruim 30 inspecteurs,
certification-engineers en lead-auditors.

Aanmelden kan hier!

