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Zoals de nodige verplichte training, het  gebruik van 22 HSE-
items, deelnemen aan HSElife campagnes en nog veel veel 
meer.

Nieuw is onder meer de mogelijkheid voor medewerkers 
van de Contractors om zich aan te melden bij  de HSElife 
Academy. Het wordt ten zeerste aanbevolen voor 
personeel dat betrokken is bij het Werkvergunningen 
proces, maar al het personeel van de Contractors kan er 
vrij gebruik van maken. In deze speciale nieuwsbrief vatten 
we samen wat de HSElife Academy inhoudt.

De kennis die je opdoet tijdens opleidingen en trainingen vervaagt snel. De HSElife Academy helpt 
je om je kennis op het juiste niveau te houden, up-to-date en top of mind. In de praktijk profiteer 
jij daar direct van. Je handelt correct en vermindert de kans op incidenten.

Introductie

LAAT
KENNIS NIET 
VERVAGEN!

Steeds meer Contractors sluiten 
zich aan bij HSElife. Met het 

Premium-pakket hebben hun 
medewerkers toegang tot alle 

materialen van HSElife,
inclusief de HSElife Academy

.

Heb je altijd de nodige expertise in je hoofd? Waarschijnlijk niet, 
en dat is niet verwonderlijk.

MAAK DEEL UIT
VAN EEN WINNEND 
TEAM DANKZIJ DE 
HSELIFE ACADEMY!
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De HSElife Academy is een 
systeem dat je zal helpen om 
jouw kennis altijd up-to-date 
en top of mind te houden.

HOE WERKT HET?

De HSElife Academy is eenvoudig in gebruik en altijd 
en overal beschikbaar. Het is een aanvulling op de 
jaarlijkse opleidingsprogramma's en cursussen die 
je volgt. Het helpt jou en jouw collega's om correct te 
handelen en de kans op fouten te verkleinen. En laten 
we eerlijk zijn, als de werkzaamheden soepel verlopen, 
is dat toch ook veel leuker, nietwaar!

De HSElife Academy ondersteunt jou daarbij. De HSElife Academy moedigt je aan om je expertise op peil te 
houden door elke maand vijf uitdagende veiligheidsvragen te stellen, plus twee bonusvragen waar nodig. 
Deze vragen kunnen gaan over jouw werk zelf, of over de bijbehorende regels, richtlijnen en bedrijfscultuur.
Met andere woorden, dingen die je dagelijks tegenkomt.

BELANGRIJK OM TE WETEN: Jouw veiligheidsranking wordt geregistreerd in het HSElife Learning 
and Registration System (LARS) en kan -samen met jouw trainingsresultaten- via de HSElife LARS 
API op naar jouw CMS worden gestuurd.

Door deel te nemen aan de HSElife Academy kun je meer uit je werk halen. Dit kan door de opgedane 
kennis toe te passen in je werk en doordat je kennis op het vereiste niveau is.

VEILIG WERKEN
EN MEER
ARBEIDSVREUGDE



Het mooie aan de HSElife Academy is dat het zeer gebruiksvriendelijk
is en dat je hier alle informatie kunt vinden die je nodig hebt.
Het beantwoorden van de veiligheidsvragen neemt dus niet veel tijd in 
beslag. Je kunt de vragen ook beantwoorden wanneer het jou uitkomt, 
omdat de HSELife Academy altijd en overal beschikbaar is.
Op elk mobiel apparaat en computer.

Na het beantwoorden van de vragen krijg je direct de resultaten te zien. 
Als je het goed doet, zal jouw veiligheids-ranking toenemen.
Dit resultaat wordt automatisch geregistreerd in het registratiesysteem. 
Zo krijg je direct inzicht in jouw veiligheidsranking. Wil je uitblinken en 
deel uitmaken van een winnend team? Ga voor het beste resultaat!

Maak het verschil en ga voor platina!
Door je kennis en vaardigheden actief op peil 
te houden en te ontwikkelen, kun je echt het 
verschil maken. Bovendien als jij een platina 
veiligheidsranking hebt, dan zullen veel 
organisaties jou graag zien komen!

Maandelijks krijg je vijf vragen die je moet beantwoorden om jouw kennisniveau te kunnen verbeteren of op peil te houden.
Het juiste antwoord vind je onder andere op de website van HSElife. Bij het maken van een fout krijg je twee bonus vragen.

ALTIJD EN OVERAL

5 vragen

PLATINA!

maandelijks te beantwoorden

Bekijk de HSElife Academy
promotievideo door hier te klikken

Zodra er nieuwe vragen zijn, ontvang je een e-mail van het HSElife Academy-systeem. Ben je er nog niet
aan toe om de vragen te beantwoorden, of heb je er gewoon niet over nagedacht? Geen probleem.
De HSElife Academy zal jou eraan herinneren door het sturen van een herinnering na twee weken.

REMINDERS

is integral part of

Opmerking: video wordt geopend in een ander venster
> hselifenl.com

GA VOOR

https://thewatgroup.wistia.com/medias/qahmknfch3

