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Rust van geest bij werken en redden op hoogte…
…zou dat niet fijn zijn?
MEER DAN ALLEEN
KLIMMEN

TRAINERS UIT DE
PRAKTIJK

OOK VOOR MAATWERK

Bij Industrieel Klimmen verzorgen we praktische en hoogwaardige veiligheidstrainingen
voor het werken op hoogte en
daaraan gerelateerde arbeidsomstandigheden.

In ons eigen trainingscentrum
kun je alles leren en oefenen
onder begeleiding van IRATA
gekwalificeerde en zeer ervaren
instructeurs uit de praktijk.

Behalve onze standaardtrainingen die je in deze catalogus
aantreft kunnen wij ook trainingen op maat leveren speciaal voor
je specifieke situatie en met de
door jou gebruikte middelen.

Je bent dus niet alleen aan het
goede adres voor het leren van
klim- en reddingstechnieken,
maar ook voor het volgen van
EHBO-trainingen,
werken
rondom antennes of in besloten ruimten.

De groepen houden wij klein
zodat je ruime aandacht krijgt
en je vaardigheden naar een
hoger niveau kunt tillen.
Na afloop krijg je een certificaat
van deelname en stickers voor in
je persoonlijk veiligheidslog-

TRAINING OP LOCATIE
Indien mogelijk kunnen wij training ook geheel of gedeeltelijk op
uw locatie komen geven.

ALLES INCLUSIEF

boek.
Als je een volledige dag komt
trainen is de dag volledig
verzorgt:
• Gebruik van moderne PBMs
tijdens de training
• Uitproberen nieuwe / andere
materialen
• Koffie, thee, frisdrank en
snacks tussendoor
• Lunch (met de mogelijkheid
om zelf je tosti’s te maken)
• Materiaalshop
• Certificaat en PSL-sticker na
afloop
• Zelfs veiligheidsschoenen kun
je lenen mocht je ze vergeten
zijn.
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Zodat u op (de) hoogte bent

Trainingaanbod 2021
WIND (GWO)
Basic Safety
Working at Heights
Manual Handling
Fire Awareness
First Aid
Sea Survival

5
6
7
8
9

Basic Safety Refreshers
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Advanced Safety
Advanced Rescue Training
- Blade
- Hub / Spinner
- Nacelle
- Tower
- Basement
Enhanced First Aid

10

11

WIND (non-GWO)
Windturbine Basement Entry
Windturbine Basement Entry & Rescue

12
13

WERKEN OP HOOGTE
Veilig werken op hoogte
Redden van Hoogte
Werken op hoogte Solar
Werken op hoogte Entertainment
IRATA

14
15
16
17
18

OVERIGE TRAININGEN
Confined Spaces / Besloten ruimten
Elektromagnetische velden (EMV)

19
20
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WIND
WAT ZIJN GWO TRAININGEN?
Specifiek voor de wind industrie
verzorgen wij trainingen die conform
de standaarden zijn van de Global
Wind Organisation.
GEEN INSTROOMEIS
Voor deze trainingen is geen instroomeis en je hebtt geen medische
keuring nodig.
WERELDWIJD ERKENDE
CERTIFICATEN
Aan het eind van deze veiligheidstrainingen ontvang je wereldwijd erkende certificaten voor het werken in
en rondom windturbines.
2 JAAR GELDIG
Deze certificaten zijn 2 jaar geldig (al
kan dit in sommige landen op basis
van nationale wetgeving korter zijn).
GWO REFRESHER TRAININGEN
Met een geldig GWO certificaat voor
de desbetreffende training kun je te
allen tijde een refresher training
volgen. Veelal zijn deze korter en
daardoor goedkoper dan de basis
GWO trainingen.
Om nooit zonder geldig certificaat te
zitten zonder dat de certificaatdatum
steeds meer naar voren schuift heeft
GWO “refresher windows” die lopen
van twee maanden voor het
verlopen van het certificaat tot de
vervaldatum van het certificaat. In
deze periode zal het tijdens de
refreshertraining nieuw behaalde
certificaat voor twee jaar ingaan op
de vervaldatum van het eerdere
certificaat. Heel
handig
dus!

Is het certificaat verlopen? Dan zit er
niets anders op dan de desbetreffende basis GWO training weer te
volgen.
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GWO BASIC
TRAININGEN

SAFETY

Naast meer technische trainingen heeft GWO 5 Basic Safety
Trainingen die je kunt volgen bij
Industrieel Klimmen:
• Working at Heights
• Manual Handling
• Fire Awareness
• First Aid
• Sea Survival

GWO ADVANCED
SAFETY TRAININGEN
Als aanvulling op de Basic Safety
zijn
er
twee
additionele
Advanced Safety trainingen:
• Advanced Rescue Training
• Enhanced First Aid.

WIND
GWO Working at
Heights
De training GWO Working at
Heights maakt deel uit van het
de GWO Basic Safety Training
(BST). De training bestaat voor
25% uit theorie en voor 75% uit
praktijkoefeningen.
Naast een goede basis in
werken met valbeveiliging op
hoogte leer je ook hoe je je
collega kunt redden uit de toren
of nacelle van een windturbine
met behulp van veelgebruikte
reddingsapparaten. Omdat je
ook kennis maakt met het
verlenen van medische hulp aan
een
gevallen
slachtoffer
vergroot je je kansen aanzienlijk
om je collega weer veilig op de
begane
grond
krijgen.

Inhoud
•
•
•
•
•

Veilig werken op hoogte in een
windturbine
Persoonlijke evacuatie uit de
nacelle
Redden van een collega
Hangtrauma of Harnas Suspensie
Trauma
Valbeveiligingssystemen (mobiel,
rails, staalkabel)

Specificaties
Aantal uur
Aantal dagen
Refresher
Maximum aantal
deelnemers
Doelgroep
Certificaat

Geldigheidsduur
certificaat

16 uur
2 dagen
1 dag
6
Windenergie
GWO + WINDA
registratie,
fysiek en PDF
certificaat, PSLsticker
2 jaar
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WIND
GWO Manual
Handling
De training GWO Manual Handling
maakt deel uit van het de GWO Basic
Safety Training (BST). De training
bestaat voor 50% uit theorie en voor
50% uit praktijkoefeningen.
In deze training leer je op een
gezonde en verantwoorde manier om
te gaan met de fysieke belasting die
werken in en rondom windturbines
met zich meebrengt. Daarnaast krijg
je tips en oefenvormen aangereikt
waarmee je blessures kunt
voorkomen.

Inhoud
• Omgaan met de risico's van het
handmatig verplaatsen van lasten
• Inzicht in de achtergrond van
blessures
• Je leert zware werkzaamheden
plannen
• Oefenen in het verplaatsen van lasten
door een windturbine zonder gebruik
te maken van mechanische
hulpmiddelen.

Specificaties
Aantal uur
Aantal dagen
Refresher
Maximum aantal
deelnemers

4 uur
0,5 dag
0,5 dag

Doelgroep
Certificaat

Windenergie
GWO + WINDA
registratie,
fysiek en PDF
certificaat, PSLsticker

Geldigheidsduur
certificaat

6

6

2 jaar

WIND
GWO Fire
Awareness
De training GWO Fire Awareness
maakt deel uit van het de GWO
Basic Safety Training (BST).
De training bestaat voor 50% uit
theorie en voor 50% uit praktijkoefeningen.
In deze training ligt de nadruk op
het
voorkomen
van brandgevaarlijke
situaties
in
een
windturbine. Daarnaast leer je hoe
je om moet gaan met kleine
blusmiddelen en je leert wat je moet
dan als er beperkt zicht is als gevolg
van rookontwikkeling.

Inhoud
• Bewustwording van brandgevaar in
windturbines
• Begrip van de ontwikkeling van
brand en de mogelijkheden tot
preventie
• Blussen van een beginnende brand
• Oefenen met verschillende
brandblussers en blusdekens
• Ontsnapping uit een nacelle
wanneer er eenmaal brand is
ontstaan
• Handelen met beperkt zicht

Specificaties
Aantal uur
Aantal dagen
Refresher
Maximum aantal
deelnemers

4 uur
0,5 dag
0,5 dag

Doelgroep
Certificaat

Windenergie
GWO + WINDA
registratie,
fysiek en PDF
certificaat, PSLsticker

Geldigheidsduur
certificaat

6

2 jaar
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WIND
Inhoud
GWO First Aid
De GWO First Aid training maakt
deel uit van het de GWO Basic
Safety Training (BST).
De training bestaat voor 50% uit
theorie en voor 50% uit praktijkoefeningen met diverse oefenvormen en simulaties van praktijkscenario’s.

• De basis van de bouw van het
menselijk lichaam
• Eerste hulp verlenen bij werken in
windturbines
• Levensreddend handelen (ABC,
reanimeren, AED)
• Voortgezette eerste hulp en omgang
met overige verwondingen
• Scenario training

Deze training biedt een houvast om
in een acute medische situatie te
kunnen beoordelen en behandelen
in de tijd voordat professionele hulp
aanwezig is. Aangezien windturbines
meestal op afgelegen locaties staan,
zal er een grote nadruk op je eigen
handelen liggen in de eerste tijd na
een ongeval.
Op de tweede dag van de training ga
je allerhande praktijkscenario’s
oefenen om daarmee meteen de
opgedane kennis
praktisch te
oefenen. Je krijgt hierdoor meer
inzicht in je eigen reacties op
onverwachte situaties.

Specificaties
Aantal uur
Aantal dagen
Refresher
Aantal deelnemers

16 uur
2 dagen
1 dag
2-6

Doelgroep
Certificaat

Windenergie
GWO + WINDA
registratie,
fysiek en PDF
certificaat, PSLsticker

Geldigheidsduur
certificaat

8

2 jaar

WIND
Inhoud

GWO Sea Survival
Deze training GWO Sea Survival
maakt deel uit van de GWO
Offshore Safety Training.
Tijdens de GWO Sea Survival
training leer je door theoretische en
praktische training de basiskennis
en -vaardigheden om veilig te
handelen en de juiste preventieve
acties te nemen voor het werken en
overleven in een offshore omgeving,
die relevant is voor de offshore
windindustrie.

• De gevaren en symptomen van
onderkoeling en verdrinking
• Het werken met PBM’s die worden
gebruikt in de offshore
windindustrie
• Risico’s en gevaren van het
uitvoeren van Boat Transfers
• Kennis van nood- en
veiligheidsprocedures op
platforms, vessels en windturbines
• Kennis van Search and Rescue
(SAR) en Global Maritime Distress
and Safety Systems (GMDSS)
• Het uitvoeren van een offshore
windturbine evacuatie met een
evacuatie-apparaat
• Het uitvoeren van individuele en
collectieve overlevingstechnieken
op zee

Specificaties
Aantal uur
Aantal dagen
Refresher
Maximum aantal
deelnemers

8 uur
1 dag
1 dag

Doelgroep
Certificaat

Windenergie
GWO + WINDA
registratie,
fysiek en PDF
certificaat, PSLsticker

Geldigheidsduur
certificaat

12

2 jaar
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WIND
Advanced Rescue Training
De GWO Advanced Rescue Training (ART) is een gevorderde reddingstraining als
aanvulling op de GWO Basic Safety Training (BST).
In de basistraining Working at Heights leerde je eenvoudige reddingstechnieken
om een slachtoffer uit de toren of nacelle van een windturbine naar beneden te
redden. In deze ART leert je hoe je iemand vanuit complexere omgevingen zoals de
kelder (basement), de neuskegel (hub en spinner) of uit een blad kunt redden. Ook
wordt geoefend hoe het slachtoffer naar boven toe gered kan worden, om
voorbereid te zijn op een mogelijke evacuatie per helikopter. Behalve de
technische uitvoering van de redding zelf is er ook veel aandacht voor
management van het gehele reddingsproces inclusief de communicatie.

Inhoud
De deelnemer oefent alle technieken gezamenlijk als
team, maar ook solo waarbij de hele redding alleen
uitgevoerd wordt.
Er wordt gebruik gemaakt van de gangbare
evacuatie- en reddingsapparaten, maar ook van
extra takelsets en hijstechnieken met behulp van een
powertool.
De training bestaat uit 4 sub-modules:
• Hub, Spinner and Inside Blade Rescue (HSIBR)
• Nacelle, Tower and Basement Rescue (NTBR)
• Single Rescuer: Hub, Spinner and Inside Blade
Rescue (SR:HSIBR)
• Single Rescuer: Nacelle, Tower and Basement
Rescue (SR:NTBR)
Omdat alle sub-modules veel samenhang vertonen,
worden ze als één driedaagse training aangeboden.
De redder kan hiermee in alle onderdelen van een
turbine, als een team of alleen, een redding
uitvoeren.
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Specificaties
Aantal uur
Aantal dagen
Maximum aantal
deelnemers

24 uur
3 dagen

Doelgroep
Certificaat

Windenergie
GWO + WINDA
registratie,
fysiek en PDF
certificaat, PSLsticker

Geldigheidsduur
certificaat
Vooropleidingseis:

4

2 jaar
Geldig GWO
Working at
Heights, Manual
Handling en First
Aid certificaat.

WIND
Inhoud

Enhanced First Aid
De GWO Enhanced First Aid (EFA) is een
aanvulling op de GWO Basic Safety training
(BST). De training bestaat voor 25% uit
theorie en voor 75% uit praktijkoefeningen.
In deze EFA-training leer je hoe je om moet
gaan met een slachtoffer in een afgelegen
gebied, zoals onder andere, maar zeker niet
uitsluitend (!), verre offshore windparken.
Door middel van radio-medisch contact en
gebruikmakend van technieken om de
luchtweg geopend te houden, wordt het
mogelijk om een langere tijd te overbruggen
tot het slachtoffer aan professionele
hulpverleners kan worden overgedragen.
Deze training bouwt voort op de kennis die
is opgedaan tijdens de GWO First Aid
training.

• Werken met het CABCD-protocol
• Het werken met Radio Medisch Contact
(RMC)
• Gevorderde technieken om een open
luchtweg te waarborgen
• Het aanbrengen van tourniquets
• Het aanbrengen van een nekkraag
• Het gebruik van een beademingsballon
• Opvolgend medisch handelen om een
langere tijd tot overdracht aan
professionele medische professionals te
kunnen overbruggen.

Specificaties
Aantal uur
Aantal dagen
Maximum aantal
deelnemers

8 uur
1 dag

Doelgroep
Certificaat

Windenergie
GWO + WINDA
registratie,
fysiek en PDF
certificaat, PSLsticker

Geldigheidsduur
certificaat
Vooropleidingseis

6

2 jaar
Geldig GWO First
Aid certificaat
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WIND
Inhoud

Windturbine
Basement Entry
Let op! Deze training is
gecertificeerde GWO training.

geen

In sommige gevallen is een 2-daagse
GWO training Work at Height te
uitgebreid en niet noodzakelijk voor
sommige werkzaamheden in een
windturbine.
Bijvoorbeeld het aanleggen van kabels
in de basement van een windturbine
tijdens de bouwfase of in een periode
van groot onderhoud.
Speciaal voor deze mensen die verder
niet op hoogte in een windturbine
hoeven te werken hebben wij met
veiligheidskundigen
van
Vestas
projecten een aangepast en verkort
programma
ontwikkeld
dat
de
belangrijkste elementen bevat om veilig
een basement te kunnen betreden en
er te werken.
Deze training wordt op aanvraag
gegeven en staat niet op de standaard
trainingskalender.
De training kan ook op locatie worden
gegeven. Bel dus voor meer
informatie!

• Wet- en regelgeving rondom het
betreden van een windturbine
basement.
• Basiskennis en oefening met
valbeveiliging
• Pre-use harnas inspectie
• Procedure betreden basement
• Het gebruik van ladderrail- en
kabelveiligheidssystemen
• Gasmeting en risico’s van een
besloten ruimte, met de nadruk op
een windturbine basement.

Specificaties
Aantal uur
Aantal dagen
Maximum aantal
deelnemers

5 uur
0.5 dag

Doelgroep
Instroomeisen
Certificaat

Divers
Geen
Industrieel
klimmen, PDF en
PSL-sticker

Geldigheidsduur
certificaten

12

6

2 jaar

WIND
Inhoud

Windturbine
Basement Entry &
Rescue
Let op! Deze training is
gecertificeerde GWO training.

geen

In deze training zit alles wat ook in de
WTG Basement Entry training zit.
Daarnaast wordt de redding uit het
basement behandeld.
Deze training is bedoeld voor mensen
die moeten werken in een basement, en
daarbij ook een redding uit dit
basement moeten kunnen verzorgen.
Er wordt geleerd om een gewonde
collega met relatief eenvoudige
methoden omhoog te evacueren.
Deelnemers oefenen met handmatige
oplossingen en maken kennis met
powertools die de redding lichter
kunnen maken.
De gebruikte reddingsset is ook bij ons
te koop of te huur.
Deze training wordt op aanvraag
gegeven en staat niet op de standaard
trainingskalender.
De training kan ook op locatie worden
gegeven. Bel dus voor meer
informatie!

• Wet- en regelgeving rondom het
betreden van een windturbine
basement.
• Basiskennis en oefening met
valbeveiliging
• Pre-use harnas inspectie
• Procedure betreden basement
• Het gebruik van ladderrail- en
kabelveiligheidssystemen
• Gasmeting en risico’s van een
besloten ruimte, met de nadruk op
een windturbine basement.
• Kennis van redden uit een lager
gelegen deel
• Risicobeheersing tijdens reddingen
• Praktijkoefeningen met reddingen
om een slachtoffer uit het
basement van de windturbine te
redden.
• Omgang met het slachtoffer na een
redding

Specificaties
Aantal uur
Aantal dagen
Maximum aantal
deelnemers

7 uur
1 dag

Doelgroep
Instroomeisen
Certificaat

Divers
BHV diploma
Industrieel
klimmen, PDF en
PSL-sticker

Geldigheidsduur
certificaten
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6

2 jaar

Werken op Hoogte
Inhoud

Werken op Hoogte
In deze training leer je in 1 dag hoe je je
veilig kunt verplaatsen en werken op
hoogte.

•
•
•

Naast een solide theoretische basis over
regelgeving en veiligheidsprocedures
voor het werken op hoogte, zal de
nadruk liggen op het trainen in de
praktijk.

•
•
•
•
•

We hebben hier een duidelijke opbouw
van makkelijk naar moeilijk. Zo leer je
eerst hoe je het veiligheidharnas moet
inspecteren voor je het aantrekt, dan
hoe je het aantrekt en vervolgens wat
de basisklimtechniek is. Nadat je dit
hebt kunnen oefenen gaan we als
afleiding werkzaamheden verrichten.
Veelal zetten we hier ons speciale
schuine dak met variabele hellingshoek
in. Hierbij is het natuurlijk belangrijk dat
je deze werkzaamheden op een veilige
manier blijft doen en de veiligheid niet
uit het oog verliest.

•

Behalve het veilig werken geven we je
ook tips en tricks hoe je handig en
efficiënter kunt werken. Veilig werken
hoeft namelijk zeker niet alleen maar
meer “gedoe” te zijn!
Met deze training heb je een solide
basis om in meerdere sectoren op
hoogte te kunnen werken.

•

Wet- en regelgeving
Collectieve valbeveiliging
Persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM’s)
Industry best practices
Pre-use harnasinspectie
Veilig klimmen en positioneren
Dropped object preventie
In teamverband werkzaamheden op hoogte verrichten
Handmatig hijsen en verplaatsen van lasten op hoogte met
pulley systemen.
Zelfredzaamheid na een val

Specificaties
Aantal uur
Aantal dagen
Maximum aantal
deelnemers

8 uur
1 dag

Doelgroep
Instroomeisen
Certificaat

Divers
Geen
Industrieel
klimmen, PDF en
PSL-sticker

Geldigheidsduur
certificaten

6

2 jaar
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Redden van Hoogte
Inhoud

Redden van Hoogte
Omgaan met valbeveiliging is natuurlijk
belangrijk, maar wat moet je doen als
een collega gevallen is en in zijn
valbeveiliging hangt?
Voor een slachtoffer dat gevallen is en
in zijn valbeveiliging hangt is het gevaar
zeker nog niet geweken. Dit is zeker het
geval bij een bewusteloos persoon.
Omdat
het
lichaam
van
een
bewusteloos
persoon
normaal
gesproken in horizontale positie is, kan
de verticale positie die het slachtoffer
heeft die hangt in zijn valbeveiliging er
al na zeer korte tijd voor zorgen dat de
hersenen niet genoeg zuurstof krijgen.
Afhankelijk zijn van de professionele
hulpdiensten kan hierbij te lang duren.
Daarom is het belangrijk een gevallen
collega binnen enkele minuten in
veiligheid te kunnen brengen.
In deze cursus leer je met verschillende
technieken
en
materialen
een
slachtoffer redden uit verschillende
situaties. Hierdoor word je een
veelzijdige redder. Dit vraagt wel
voldoende
basiskennis
en
–
vaardigheden. Daarom kun je alleen aan
deze cursus deelnemen als je geldig
certificaat voor werken op hoogte hebt.
Belangrijk is dat redden regelmatig
geoefend wordt, niet alleen tijdens
formele training, maar ook in de
werkpraktijk. Werken op hoogte doe je
tenslotte met regelmaat, maar redden
(als het goed is niet). Mede daarom is
het certificaat dat je bij deze cursus
ontvangt 1 jaar geldig.
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•
•
•
•
•
•

Herhaling gebruik persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM’s)
Harnas Suspensie Trauma
Redding van een slachtoffer uit
meerdere situaties
Gebruik
van
verschillende
reddingsmaterialen
Oefening van verschillende
reddingstechnieken
Eerste hulp tijdens en na het
redden van het slachtoffer

Specificaties
Aantal uur
Aantal dagen
Maximum aantal
deelnemers

8 uur
1 dag

Doelgroep
Instroomeisen

Divers
Werken op
hoogte
Industrieel
klimmen, PDF en
PSL-sticker

Certificaat

Geldigheidsduur
certificaten

6

1 jaar

Werken op hoogte
Inhoud
Werken op Hoogte
Solar
In deze training leer je in 1 dag hoe je je
veilig kunt verplaatsen en werken op
hoogte bij het plaatsen van zonnepanelen en gerelateerde onderhoudswerkzaamheden.
Naast een goede theoretische basis is
er veel aandacht voor praktijk, waarbij
je op ons dak met variabele
hellingshoek het veilig plaatsen van
zonnepanelen op hoogte kunt oefenen.

Behalve het veilig werken geven we je
ook tips en tricks hoe je handig en
efficiënter kunt werken. Veilig werken
hoeft namelijk zeker niet alleen maar
meer “gedoe” te zijn!

• Wet- & regelgeving
• Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)
• Gebruik van PBM’s voor werken op
hoogte
• Pre-use harnasinspectie
• Gebruik van ladders
• Werkplaatsbeperking
• Werken op een plat dak
• Werken op een schuin dak
• Het veilig verplaatsen van lasten
• Gebruik van niet-gecertificeerde
ankerpunten
• Dropped object preventie

Specificaties
Aantal uur
Aantal dagen
Maximum aantal
deelnemers

Doelgroep

Instroomeisen
Certificaat

Geldigheid

8 uur
1 dag
6

Professionals die
met valgevaar
zonnepanelen
moeten plaatsen
Geen
Industrieel
klimmen,
Hardcopy, PDF
en PSL-sticker
2 jaar
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Werken op hoogte
Werken op Hoogte
Entertainment
In deze training leer je in 1 dag hoe je je
veilig kunt verplaatsen en werken op
hoogte bij het opbouwen en afbreken
van
concertpodia
en
andere
decorconstructies in de entertainmentindustrie.
Naast een solide theoretische basis
over de wet- en regelgeving van het
werken op hoogte zal de nadruk liggen
op het oefenen in de praktijk.
Hoe verplaats en positioneer je je veilig
en waar kun je je wel en beter niet
vastmaken?
Uiteraard besteden we ook ruime
aandacht aan het hijsen en bevestigen
van objecten op hoogte.
Behalve het veilig werken geven we je
ook tips en tricks hoe je handig en
efficiënter kunt werken. Veilig werken
hoeft namelijk zeker niet alleen maar
meer “gedoe” te zijn!

Inhoud
• Wet- & regelgeving
• Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)
• Gebruik van PBM’s voor werken op
hoogte
• Pre-use harnasinspectie
• Werkplaatsbeperking
• Werken vanuit een werkbak
• Gebruik van niet-gecertificeerde
ankerpunten
• Pulley systemen en het veilig
verplaatsen van lasten
• Dopped object preventie

Specificaties
Aantal uur
Aantal dagen
Maximum aantal
deelnemers
Doelgroep

Instroomeisen
Certificaat

Geldigheid
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8 uur
1 dag
6
Professionals die
met valgevaar
zonnepanelen
moeten plaatsen
Geen
Industrieel
klimmen,
Hardcopy, PDF
en PSL-sticker
2 jaar

IRATA / Rope access
Inhoud

IRATA rope access
Rope access oftewel het hangend aaan
touwen werken is het ultieme werken op
hoogte voor de plaatsen die te hoog of te
moeilijk zijn om met andere middelen te
komen.

•
•
•
•

Wet- en regelgeving
IRATA Safe system of work
ICOP
Praktijkoefeningen conform IRATA

IRATA is een gerenommeerde en
wereldwijd erkende certificering en dé
basis voor een carrière in de rope acces.
IRATA kent 3 levels: 1,2, en 3. Level 1 is
het beginniveau. Na 1000 gelogde
touwuren kun je level 2 worden en na
nogmaals 1000 gelogde uren kun je het
hoogste niveau, die van supervisor, level 3,
bereiken.
Na deze 5-daagse training kun je
meewerken in IRATA-ploegen onder
begeleiding van een IRATA Level 3
supervisor.
Iedere 3 jaar moet je een 5-daagse
herhalingstraining doen om je IRATA
certificaat te behouden.
De training wordt gelijktijdig voor alle
levels gegeven en bestaat uit 4 dagen
training door een ervaren IRATA Level 3
trainer wordt op dag 5 afgesloten met een
assessment door een externe IRATA
auditor.

Specificaties
Aantal uur
Aantal dagen
Maximum aantal
deelnemers

40 uur
5 dagen

Doelgroep

Iedereen rope
access werkzaamheden gaat doen
Geen
IRATA,
Hardcopy, PSLsticker
3 jaar

Instroomeisen
Certificaat

Neem contact op voor meer informatie!
Geldigheid
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Besloten ruimten basis
Inhoud
Besloten ruimten
basis
Deze training omvat de basis van het
werken in besloten ruimten. Het
cursusmateriaal is Engelstalig, maar de
training kan op verzoek ook in het
Nederlands gegeven worden. Niet
alleen de Nederlandse wet- en
regelgeving komt aan bod, maar ook
die uit andere landen, waardoor deze
training ook zeker zijn meerwaarde
buiten de landsgrenzen heeft. Veel
aandacht wordt besteed aan de
procedures voor het betreden van een
besloten ruimte en de bijbehorende
werkvergunning. Ook is er ruime
aandacht voor atmosferische risico’s
zoals laag zuurstofgehalte,
explosiegevaar en zuurstofgehalte.

•
•
•
•
•
•
•

Definitie besloten ruimte
Wet- & regelgeving
Atmosferische gevaren
Basis van gasmetingen
Inventarisatie risico's en
beheersmaatregelen
Ventileren van een besloten ruimte
Entry- en exitprocedures

Specificaties
Aantal uur
Aantal dagen
Aantal deelnemers

8 uur
1 dag
2-6

Doelgroep

Professionals die
werken in besloten
ruimten
Geen
Industrieel
klimmen,
Hardcopy, PDF en
PSL-sticker
3 jaar

Instroomeisen
Certificaat

Geldigheid
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Elektromagnetische velden
Elektromagnetische
velden
Moet je je zorgen maken wanneer je werkt
in de buurt van 5G antennes? Hoe dicht
kun je veilig bij een antenne werken? Krijg
ik kanker als ik vaak bij antennes werk?
Zomaar enkele vragen waar je antwoord
op krijgt in deze training.
Aan de hand van deze training bent je in
staat om zelf de risico's van werken met of
bij antennes in te schatten. Je leert waar je
de juiste informatie kunt vinden, hoe je
simpele berekeningen maakt voor veilige
werkafstanden en wat een juist plan van
aanpak is.
Deze theoretische basistraining wordt
steeds vaker gevraagd door
opdrachtgevers in de telecomwereld. Met
deze training kunt je aantonen dat je hierin
geschoold bent.
Deze training kan ook online gegeven
worden. Vraag naar de mogelijkheden!

Inhoud
• Wet- en regelgeving
• Uitgangspunten van het Nationaal
Antennebeleid
• De gezondheidseffecten van
antenne-installaties
• De opbouw van antennes
• Meting elektromagnetische velden
• Blootstellingslimieten
• Veilige afstanden tot antennes

Specificaties
Aantal uur
Aantal dagen
Maximum aantal
deelnemers

3 uur
1 dagdeel

Doelgroep

Iedereen die
werkt in de
omgeving
van antennes
Geen
Industrieel
klimmen,
Hardcopy, PDF en
PSL-sticker
2 jaar

Instroomeisen
Certificaat

Geldigheid

6
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Prijsopgave 2021

WIND (GWO)
Prijs excl. Btw per persoon Opmerkingen
GWO Basic Safety
Work at Height
Manual Handling
Fire Awareness
First Aid
Sea Survival

€ 579,€ 139,€ 179,€ 419,€ 319,-

Refresher Work at Height
Refresher Manual Handling
Refresher Fire Awareness
Refresher First Aid
Refresher Sea Survival

€ 359,€ 139,€ 179,€ 219,€ 319,-

Advanced Safety
Advanced Rescue Training
Enhanced First Aid

€ 1189,€ 309,-

Refresher Advanced Rescue Training
Refresher Enhaced First Aid

€ 799,€ 309,-

Overig (non-GWO)
WTG Basement Entry Training
WTG Basement Entry & Rescue Training

€ in overleg
€ in overleg

Ook mogelijk op locatie
Ook mogelijk op locatie

€ 289,€ 289,€ 499,-

Ook mogelijk op locatie
Ook mogelijk op locatie
Ook mogelijk op locatie

WERKEN OP HOOGTE
Veilig werken op hoogte
Redden van Hoogte
Combinatie werken & redden op hoogte

OVERIGE TRAININGEN
Confined Spaces / Besloten ruimten
Elektromagnetische velden (EMV)
Werken op hoogte met zonnepanelen
Werken op hoogte in de bouw
Maatwerk trainingen
IRATA

€ 349,€ 99,€ 349,€ 349,€ in overleg
€ 1199,-

Kan online gegeven worden

Prijzen voor trainigen zijn aan verandering onderhevig. Aan de prijzen in deze catalogus kunnen geen rechten
ontleend worden. Kijk voor de actuele prijzen op onze website.
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Materiaalverkoop & Keuring
Materiaalverkoop
Wist je dat wij ook groot zijn in het
leveren van materiaal voor werken en
redden op hoogte?
Hierbij kan je denken aan:
- Gordels
- Vallijnen
- Ankerpunten
- Hijstassen (mét WLL)
- Helmen
- En nog veel meer
We houden veel voorraad en kunnen je
daarom snel bedienen. Als een product
op voorraad is en je het voor 15:00u
bestelt, is het de volgende dag bij jou!
Levering van pbm’s is standaard
inclusief keuringscertificaat.
Je kan bestellen in onze webshop,
bellen, mailen, maar je bent ook van
harte welkom in onze fysieke winkel!

Keuring
Voor veel van onze klanten verzorgen
we ook de jaarlijkse pbm-keuring.
Afhankelijk van de hoeveelheid
materiaal, doen we dit in Wormerveer
of op jouw locatie.
Wij keuren onder andere:
- Pbm’s voor hoogtewerk
- Hijstassen en andere hijsmiddelen
- Electrische arbeidsmiddelen
- Ladders, trappen, rolsteigers
Keuringen worden verwerkt in een
online keuringssysteem waardoor je
24/7 overal ter wereld bij je
keuringscertificaten kan.

Winkelbezoek of inspectie combineren met training?
Als je bij ons komt trainen, kan je ook het een en ander combineren: wel zo handig, toch?
We kunnen je klimmaterialen keuren tijdens je trainingsdag; dan liggen ze aan het eind van de dag weer voor je
klaar. Ook een winkelbezoek kan aansluitend aan je training, omdat alles zich op dezefde locatie bevindt.
We helpen je graag verder!
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Algemene gegevens

Contactgegevens
Industrieel Klimmen BV
Vrijheidweg 35
1521 RP Wormerveer
Nederland
Tel.: +31 (0)75 750 3600
training@industrieelklimmen.nl
KvK: 58111611
BTW: NL852878916B01
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