ToWorkSafe-event
DINSDAG 24 MEI VAN 13U30 TOT 16U30
HOE KUNNEN COLLEGA' S
VEILIG STARTEN OP HET WERK?

GOED BEGONNEN = HALF GEWONNEN

TWEE TROEVEN VAN DE BOX SPRINGEN IN HET OOG:

Schrijf je in voor dit event en ontdek de
Safety Instruction Box. Met deze toolbox
(ontwikkeld door Idewe) leren medewerkers
uit voeding, schoonmaak en technische
diensten (werkplek ‘bouw/tuin’) risico’s
spotten. Bovendien ontdekken ze meteen de
bijhorende veiligheidsinstructies. Van een
win-win gesproken!

LAGE DREMPEL
de tool is sterk visueel opgebouwd en de instructies zijn in
11 talen aanwezig. Medewerkers die het Nederlands nog
niet volledig onder de knie hebben en ook niet-talige
medewerkers kunnen dus volwaardig mee leren en spelen.
VEEL TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN
de toolbox is bruikbaar bij het goed onthalen van nieuwe
medewerkers, maar je kan ‘m ook inzetten als een
opfriscursus, teambuildingmoment, …

Iedereen mee, iedereen veilig!
WAT MAG JE VERWACHTEN VAN HET EVENT?

je duikt in een toolbox-variant naar keuze
(keuken, schoonmaak, bouw, tuin),
je ontdekt hoe collega partnerorganisatie
Compaan er al mee aan de slag is gegaan,
je wisselt met collega’s van het netwerk uit
hoe je de bruikbaarheid ziet van de toolbox
in je eigen organisatie.
Goed om weten: vind je de toolbox na de
voorstelling en proeverij bruikbaar voor de eigen
organisatie, en ben je ook van plan om hem te
gebruiken? Je krijgt meteen een exemplaar mee!

VOOR WIE?

Preventieadviseurs, leidinggevenden, coaches van
logistieke diensten,
HR-medewerkers die mee het onthaal van
medewerkers vormgeven.
Ook voor leerkrachten/trainers die opleidingen
verzorgen in OKAN, duaal leren, in de categorie
bouw, schoonmaak, tuin of keuken.
TIP: neem meteen ook een van je logistieke medewerkers
mee

WANNEER?

ORGANISATOREN

Dinsdag, 24 mei 2022 van 13u30 tot 16u30

Taborgroep, IDEWE (Tom Cornelis), en Compaan (Koen
Cazaerck), zetten samen hun schouders onder dit event.

WAAR?

MEER WETEN?

Netwerkhuis Taborgroep, Molenaarsstraat 29, 9000 Gent

Contacteer Melissa.Plasschaert@tabor.be

INSCHRIJVEN VIA AGENDA OP WWW.TABORGROEP.BE

