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DE HSE TEAMLEADER 

 
 

Je identificeert de gevaren en de daaraan verbonden risico's, 

weegt ze en stelt beheersmaatregelen op volgens de 

arbeidshygiënische strategie. Je geeft toolbox meetings, 

onderzoekt incidenten, bewaakt de machineveiligheid en 

onderhoudsfases. Dankzij jou verloopt het productie proces 

veiliger en efficiënter. 

Jij bent de schakel tussen het hoger management en de HSE officers. Jij staat midden in de 

organisatie. Jij geeft invulling aan het strategisch beleid. Dat doe je samen met je HSE officers 

aan wie je leiding geeft.  

Je hebt een grondige kennis van zowel veiligheidskundige principes als van de processen in 

jouw organisatie.  

Je hebt kennis van wetgeving, kan deze goed interpreteren en de vertaling doen naar de 

praktijk. 

Met de veiligheidskundige principes die we je bijbrengen, kun je vrijwel ieder 

arbeidsveiligheidskundig probleem in het juiste perspectief plaatsen. Je leert op een 

verantwoorde manier in te schalen wanneer je een gevaar of risico zelf aan kunt pakken of dat 

je daar specialistische hulp bij nodig hebt. Voor een werkgever is dat inzicht goud waard omdat 

er dan geen onnodig kapitaal wordt geïnvesteerd terwijl anderzijds de gevaren worden 

onderkend en opgelost. 

 

GRATIS LAPTOP 

 
 

Optima Arboacademie is een modern opleidingsinstituut. Daarom 

ligt er voor jou op lesdag 1 jouw eigen nieuwe laptop klaar die je vrij 

mag gebruiken en na afloop niet weer hoeft in te leveren. 

Maar meer nog dan dat impliceert deze service dat de lessen op een 

interactieve en moderne dynamische manier zullen worden 

ingevuld. We besteden aandacht aan video conferencing en 

moderne technieken om te presenteren. Spannend? Zeker, maar 

noodzakelijk om je plannen op directieniveau te laten slagen.  
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OPLEIDINGSINSTITUUT APPLY 

 
 

Apply Opleidingen en Advies maakt op een unieke manier werk van 

veiligheid en van de mensen die in de vakgebieden veiligheid, arbo, 

milieu en kwaliteit actief zijn. Naast het verzorgen van opleidingen 

en cursussen, adviseren wij werkgevers over vraagstukken. 

Daarnaast beschikt Apply over een groot netwerk van middelbaar 

en hoger opgeleide veiligheidskundigen. 

De mensen van Apply zijn ambassadeurs. Zij bewijzen dat kennis 

belangrijk is maar dat de juiste mentaliteit en betrokkenheid het verschil maakt. Die mentaliteit 

is de mentaliteit van Apply: persoonlijk, betrokken en ter zake kundig! 

Waar de eisen op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu steeds strenger worden, kunnen 

medewerkers niet achterblijven. De praktijkgerichte opleidingen van Apply Opleidingen bieden 

daarom veel meer dan theoretische kennis alleen. Eenmaal afgestudeerd zijn de cursisten de 

belangrijkste ambassadeurs. Zij bewijzen dat Apply niet alleen kennis bijbrengen maar mensen 

vormen tot gedreven, zelfbewuste experts. 

ACCREDITATIE 

 
 

 Na het behalen van deze opleiding mag je jezelf Hobéon-SKO 

gecertificeerd Middelbaar Veiligheidskundige noemen. Tijdens de 

opleiding leer je risico's te herkennen en hoe je deze kunt beheersen. 

Ook leer je hoe je een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opstelt 

en hoe je deskundig advies uitbrengt. Na de opleiding heb je kennis van 

wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid en ben je in 

staat om het veiligheidsbeleid van een organisatie sturing te geven. 

 

SAMENWERKING 

 
 

Om deze opleiding mogelijk te maken is Optima Arboacademie een samenwerkingsverbond 

aangegaan met Apply Opleidingen & Advies. Met creativiteit, welwillendheid en pure passie is 

een professioneel concept vormgegeven wat tegemoet komt aan enerzijds de eisen die de 

Hobéon accreditatie met zich mee brengt en anderzijds rekening houdt met de specifieke lokale 

omstandigheden. 

mailto:info@optima-arboacademie.com
http://optima-arboacademie.com/index.html
https://www.facebook.com/ArboacademieCur/
https://www.applygroep.nl/over-ons/medewerkers.htm


 

 

DE AANPAK 

 
 

Optima Arbo Academie zorgt ervoor dat u het beste uit uzelf kunt halen. Dat doen we door 
kennis en vaardigheden aan te bieden. In de cursussen staat de kennis centraal. Tijdens de 
trainingen zult u meer vaardigheden ontwikkelen. 
 
Optima Arbo Academie daagt de deelnemers uit, laat ze nieuwe dingen ontdekken die 
aansluiten op de eigen werksituatie. Hierdoor ontstaat een goed en krachtig leereffect. 
 

PERSPECTIEF 

 

 

 
 
 
Je kunt in de functie rollen vanuit een meer specialistische functie en je daarna gaan verbreden. 
Relatief vaak zit er iemand vanuit een praktijksituatie op de post en/of is doorgegroeid in de 
organisatie. 
 
Als MVK heb je de bagage om de HSSEQ van een klein tot middelgroot bedrijf gestalte te geven.  
 
Net als bij andere beroepen is er geen plafond. Je kunt doorgroeien naar HSSEQ manager (HVK) 
of je specialiseren in ISO normen, auditeren of doorstuderen in milieukunde. 
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CURSUS SPECIFICATIES  
 

 

Niveau:  EQF niveau 4, een assessment kan deel uitmaken van de toelating 

Uitvoerder:  Optima Arboacademie BV i.s.m. Apply Opleidingen 

Adres:   Metselaarsweg 2, Salinja 

Duur:   15 cursorische dag in 5 blokken van 3 + onderzoek 

Studiebelasting 350-500 uur 

Tijden:   08:00 tot 17:00 

Prijs:   op aanvraag 

   Inclusief lesmateriaal 

De opleiding is opgedeeld in 5 blokken van 3 aaneengesloten lesdagen. Blok 1  vormt de basis 
van de opleiding waar o.a. onderwerpen als wetgeving, rapporteren, presenteren, ISO 45001, 
zorgplicht, de RI&E, TRA, arbeidsmiddelen, arbeidsplaatsen en gevaarlijke stoffen elkaar 
afwisselen. 

 

Vanaf blok 2 wordt de verdiepingsslag gemaakt en leer je alles over veiligheidsthema’s, 
gezondheidsthema’s, adviesvaardigheden en communicatie. Tijdens de RI&E in de praktijkdag 
wordt het theoretisch inzicht vertaald naar de dagelijkse praktijk door een RI&E uit te voeren 
bij een extern bedrijf. 
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HET OPLEIDINGSTEAM 
 

 

Arthur Nivillac, Arbospecialist 

Toen ik in 2012 de stap heb genomen om te gaan investeren 

in arbeidsomstandigheden op Curacao, was ik echt niet 

bewust dat er lokaal zo'n grote achterstand is voor wat 

betreft arbeidsomstandigheden. 

Het is werken aan bewustwording van de werknemers en 

werkgevers, het is werken aan de fysieke omstandigheden, 

het is werken aan de psychische en gezondheidskundige 

omstandigheden, zodat wij over enkele jaren kunnen 

zeggen, dat er vooruitgang is wat betreft gezonde en veilige 

werkplekken. Op Curacao en in de Caribbean. 

 

Eddy van der Linden, Manager Kwaliteit en Veiligheid at Dr. Horacio E. Oduber Hospital Aruba 

Mijn eerste werkgever in Nederland had de bouwsector als 

belangrijkste klant waardoor ik binnen mum van tijd de 

cursussen VCA en VOL-VCA mocht gaan doceren in de regio 

Zuid Oost. Het duurde niet lang dat ik ook heel Nederland 

mocht afreizen om cursussen te verzorgen. Ik kende het boek 

op gegeven moment uit mijn hoofd maar ook alle risico’s voor 

alle functies dankzij de cursisten. 

Na twee jaar trainingen ging ik me bezig houden met 

advieswerk en heb gelukkig mee mogen lopen met een 

arbeidshygiënist en een gepensioneerde inspecteur van de arbeidsinspectie (nu Inspectiedienst 

Sociale Zaken Werkgelegenheid (ISZW). We hebben toen voor de betonindustrie over heel 

Nederland kwartsstofmetingen uitgevoerd, daarna volgde geluidsmetingen en andere 

verdiepingsonderzoeken, o.a. machine veiligheid. 

Daarnaast ben ik gespecialiseerd in het uitvoeren van RI&E’s met de daarbij behorende 

verdiepingsonderzoeken voor diverse sectoren. 

 

  

mailto:info@optima-arboacademie.com
http://optima-arboacademie.com/index.html
https://www.facebook.com/ArboacademieCur/


 

 

HET OPLEIDINGSTEAM (VERVOLG) 
 

 

Jo-Ann Meulen, Arbeidsjuriste 

 Jo-Ann is gespecialiseerd in arbeidsrecht. Zij doet de juridische 

impact van een arbeidsongeval, waaronder ook beroepsziekten 

horen, uit de doeken. Uit zowel werkgevers- als 

werknemersperspectief. 

 

 

 

Rob van de Walle, Zelfstandig Hogere Veiligheidskundige (V 34015) bij Arundo 

Wat heb ik toch een mooi beroep! Continu wisselend tussen 

gericht arbeidsveiligheid advies voor organisaties en begeleiden 

van studenten MVK en HVK. Studenten begeleiden en zien groeien 

in dit uitdagende beroep geeft zo mogelijk een nog grotere 

voldoening. 

Sinds 1994 ben ik werkzaam voor Apply Groep. Ik ben 

geregistreerd Hoger Veiligheidskundige (HVK), hoofddocent en 

organisatieadviseur. 

Zeer brede kennis en ervaring binnen de vakgebieden 

arbeidsveiligheid en arbeidsgezondheid. Veel gezien, veel onderzocht en steeds bijgeleerd 

maar nog altijd niet uitgeleerd. 

 

 Huub Medina, Veiligheidskundige 

Arbeidsomstandigheden en arbeidsveiligheid zijn mij op het lijf 

geschreven. In zogenaamde "gevaarlijke beroepen" als paragliding 

instructeur, havenwerker, vrachtwagenchauffeur staat veiligheid 

hoog in het vaandel. En terecht want de gevolgen van een incident 

kunnen groot zijn. 

Het is mij gegund om van deze en nog andere beroepen mijn 

kennis en kunde te bundelen, in een veiligheidskundig jasje te 

steken en in deze opleiding te stoppen. Daar ben ik oprecht trots 

op. De werkvloer wordt er dan weer een beetje veiliger en gezonder van en dát is het doel.    
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INSCHRIJFFORMULIER OPLEIDING MVK 

 
 

 Uw gegevens 

Startdatum  

Voornaam  

Achternaam  

E-mailadres  

Telefoon  

Organisatie  

Functie  

 

Scan of mail deze pagina met uw gegevens naar info@optimacuracao.com 

Of bel ons op +5999 465 4593 
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OPTIMA ARBOACADEMY  

 
 

We bieden al enige jaren trainingen en cursussen aan voor P&O-ers, medewerkers 

personeelszaken, HR-adviseurs, beleidsmedewerkers, HR managers, bedrijfsmaatschappelijk 

werkers, leidinggevenden, Arboverantwoordelijken, vakbonden en anderen die te maken 

hebben met Arbo en verzuim. 

Onze opleidingen duren meestal 1, 2 dagen of soms wat langer. Het zijn korte trainingen, 

maar zeer intensief en goed betaalbaar. Daarmee helpen wij de professionals en hun bedrijf 

met hun professionele ontwikkeling. 

Optima Arbo Academy zorgt ervoor dat u het beste uit uzelf kunt halen. Dat doen we door 

kennis en vaardigheden aan te bieden. In de cursussen staat de kennis centraal. Tijdens de 

trainingen zult u meer vaardigheden ontwikkelen. 

Optima Arbo Academy daagt de deelnemers uit, laat ze nieuwe dingen ontdekken die 

aansluiten op de eigen werksituatie. Hierdoor ontstaat een goed en krachtig leereffect.  

  

CONTACT DETAILS 

 
Metselaarsweg 2 

Curaçao 

  

Tel: +5999 465 4593 

E-mail: info@optimacuracao.com 

Web: www.optimacuracao.com 

Facebook: Arboacademie 
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