Werken in en met verontreinigde grond (OPM)
incl. asbestherkenning CROW 400
Of het nu gaat om oude bedrijventerreinen, fundatielagen, stedelijke ophooglagen of wellicht een onverwachte olie
verontreiniging of een asbestverdachte situatie: de kans is groot dat machinisten, grondwerkers en monteurs tijdens hun
werkzaamheden verontreinigde grond tegen komen. Ondanks dat er op dit gebied al veel is geregeld, zijn er nog
verbeteringen nodig. Met de nieuwe publicatie CROW 400 is een belangrijke stap gezet om professioneel, veilig en risico
gestuurd te werken. Vooral Arbotechnische winst voor de medewerker en beheersing van kosten voor opdrachtgever en
opdrachtnemer bij vroegtijdige signalering van onverwachte bodemverontreiniging door de medewerker. Tijdens de cursus
‘Werken in en met vervuilde grond’ leert de deelnemer wat dit betekent in de dagelijkse praktijk.
Asbestherkenning CROW 400
Voor 1994 is asbest veel gebruikt in bouwwerken, waterleidingen, riolen, wegen, paden en ophooglagen etc. Daarom is de
kans op onverwachts aantreffen van asbest verdachte materialen in de bodem of bouwstoffen erg groot. Belangrijk is dan
ook dat werknemers die taken verrichten waarbij de kans bestaat dat zij aan asbest worden of kunnen worden blootgesteld,
met regelmaat worden bijgeschoold.
Tijdens de cursus ‘Asbestherkenning’ leert de deelnemer wat dit betekent in de dagelijkse praktijk conform CROW 400 en
worden diverse materialen uit de praktijk tastbaar.
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Inhoud
Theorie
Werken in en met verontreinigde
grond

 richtlijn CROW 400
 terreinherkenning
 in de grond roeren en









signalen opvangen van
mogelijke vervuiling
soorten verontreiniging
minimaliseren van risico’s
terrein inrichting en
voorzieningen
gebruik sanitaire
voorzieningen bodemsanering
machineaanpassingen en
filters
persoonlijke beschermingsmid
delen
schadelijke en ontvlambare
stoffen
asbest.

Asbestherkenning

 eigenschappen/gezondheid
van asbest

 producten en materialen die







asbest bevatten
handelingen die kunnen leiden
tot blootstelling aan asbest
werkwijze, controles en
beschermingsmiddelen
noodprocedures
ontsmettingsprocedures
veilig verwijderen van
afvalstoffen
verschil asbest in bodem en
asbestsloop

Voor wie?
Werknemers die in de GWW
werkzaam zijn als machinist,
grondwerker of monteurs en die in
aanraking kunnen komen met
verontreinigde grond.
Toelatingseisen
Geen.

Duur
1 dag.
Prijs per deelnemer
€ 219,00
Prijs is voor cursusjaar 2020-2021.
Prijzen zijn excl BTW
Cursusdata en aanmelden
www.somabedrijfsopleidingen.nl
Voor informatie of vragen kunt u
contact opnemen met:
Tel: 0341-499450
25-5-2020

