
“COMING SOON” GEZAMENLIJKE CAMPAGNE

Heffen
De komende periode werken we hard aan verschillende onderwerpen. Zo komt

er medio juli een belangrijke update van de HSElife website. Daarnaast zijn de

HSE items “Voorkomen van handletsels” en “Weerbaarheid” in de maak.

De video voor “Werken in besloten ruimten” is ook binnenkort beschikbaar.

Verder werken Contractors en maatschappijen aan themamateriaal voor een

gezamenlijke campagne over “Hijsen en Heffen”.

In de volgende nieuwsbrief informeren we je verder over deze en andere

relevante onderwerpen.
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Hierbij ontvang je de eerste HSElife nieuwsbrief. Vanaf nu geven we ieder kwartaal een samenvatting 

van de laatste ontwikkelingen binnen HSElife in Nederland. In het HSElife magazine vind je meer 

achtergrondinformatie en gaan we dieper in op de verschillende onderwerpen.

We zijn nog steeds hard aan het werk om met deelnemende Contractors en aangesloten maatschappijen allerlei 

onderwerpen te harmoniseren. Samenwerken is hier het toverwoord. Juist in deze tijd van bezuinigingen is het een must 

om allerlei informatie te vereenvoudigen en onderling af te stemmen.

HARMONISATIE & SAMENWERKEN

Profiteren door te harmoniseren

LEES MEER IN DE HSELIFE MAGAZINE No 17 >

JA DOEN!

In HSELife Magazine kun je meer achtergronden lezen hoe 

hier naar wordt gekeken. Piet van Dam van Shell en leden 

van het Contractor Forum geven hun visies erop. Er is 

duidelijk een sterke behoefte en noodzaak bij een ieder en 

via HSElife hopen we dit de komende  jaren te faciliteren en 

een sleutelrol te spelen in de verdere implementatie van 

geharmoniseerde trainingen, instructies, campagnes en 

meer, nog veel meer ;-)

JA ZEGGEN,

https://issuu.com/thewatgroup/docs/hselife_mag_no_17_nl_issuu
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De upgrade van de HSElife NL site is inmiddels gerealiseerd. We gaan nu de testfase in en na het verwerken van eventuele 

reacties zal de site in augustus ‘live' worden gezet. 

Deze HTML5 site is ook geschikt voor mobiele apparaten, tablets en desktop computers.

Bij deze een sneak preview.

HSElife NL website upgrade


