OMGANG MET AGRESSIE
Hebt u wel eens te maken met boosheid of
agressie van een ander tijdens uw werk? In
deze training leert u op professionele en effectieve wijze om te gaan met agressie op
de werkplek.

VEILIG WERKEN LANGS DE WEG
Werken op, aan of langs wegen brengt veel
risico’s met zich mee, ongeacht of dit nu

DE VOLGENDE OPLEIDINGEN KAN W&S
SAFETY VOOR U VERZORGEN:
VERKEER REGELAAR MET LANDELIJKE
ERKENNING
Met deze theorie plus praktijk opleiding
incl. examen wordt u opgeleid om zelfstandig landelijk ingezet te worden als verkeer
regelaar. Het praktijk examen vindt plaats
onder toezicht van een politie ambtenaar.

VCA
VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid
en Milieu), Checklist, Aannemers.
Veiligheid is natuurlijk geen zaak van de
werkgever alleen. Met deze cursus kan ook
de medewerker zelf iets doen aan de veiligheid op de werkplek. Na het volgen van de
VCA cursus heeft de werknemer zelf inzicht
in de veiligheids situaties op de werkplek.

binnen of buiten de bebouwde kom gebeurt.
Een belangrijk aspect bij deze risico’s is het
samenspel tussen de weggebruikers en de
mensen die de werkzaamheden uitvoeren.
Het gedrag van weggebruikers kan variëren
van (te) voorzichtig tot ronduit gevaarlijk,
asociaal en soms agresief. Deze cursus is
bedoeld voor zowel leidinggevenden als uitvoerend personeel die binnen hun functie
te maken hebben met het werken langs de
weg.
U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen
omtrent de opleidingskosten.

W & S Safety
Hempolder 1A
1749 MZ
Warmenhuizen.
Tel. 06-52437011
info@ws-safety.nl
www.ws-safety.nl

WIJ VERZORGEN DE CURSUSSEN:
-

Landelijk bevoegd verkeersregelaar

-

Agressietraining

-

VCA basis en Vol

U kunt via onze website een prijsopgave
aanvragen.

BEDRIJF/PERSONEELSPROFIEL
W&S SAFETY
W&S Safety is een bedrijf wat beveiligers en
verkeersregelaars levert. Ons bedrijf is een
ECABO geregistreerd opleidings- bedrijf,
ons ND nummer is 3406.

OPLEIDINGSNIVEAU
Onze medewerkers beschikken over MBO
denk- en werk niveau. Ons beleid is er opgericht dat de praktische en theoretische kennis van al onze medewerkers voortdurend
geactualiseerd en in balans is. Voor alle
functiegroepen geldt dat naast de dagelijkse praktijkervaring ook avondopleidingen,
cursussen, trainingen en coaching trajecten
gevolgd worden.

VERKEERSREGELAARS
W&S Safety verzorgt door heel Nederland
een goede afhandeling van diverse situaties
waar het verkeer tijdelijk veilig en correct
geregeld moet worden. W&S is een organisatie die staat voor 100% kwaliteit en verzorgd de volgende diensten:
-

Verkeersregelaars in het bezit van BRL

-

Verkeersregelaars

in

het

bezit

van

Veiligheid langs de metrobaan
-

Verkeersregelaars

in

het

bezit

van

Veiligheid langs het spoor
-

Verkeersregelaars in het bezit van VCA Vol

-

Verkeersregelaars in het bezit van Veilig

BEVEILIGERS

werken met Transportmiddelen

Wij verzorgen onder andere:

Verkeersregelaars in het bezit Brand-

-

Objectbeveiliging

bestrijding en ontruiming en eerste hulp

-

Mobiele Surveillance

inclusief AED

-

Winkel Surveillance

-

Evenementen beveiliging

-

Hondengeleiders

-

Parkeercontroleurs en Boa’s

-

Fiscalisten en algemene handhavers
voor parkeerbelasting

Al onze verkeersregelaars hebben een cur-

Al onze beveiligers zijn in het bezit van VCA

sus agressie-training gehad, en weten dan

basis, en beschikken over een pas voor lan-

ook op de juiste manier te handelen.

delijk bevoegd verkeersregelaar.
Graag maken wij voor u vrijblijvend een
passende offerte.
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