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Sirk Sekuur in Company
Coachen naar veiligheidscultuur met focus op veilig gedrag

coachen naar veiligheidscultuur

Werk aan veilig gedrag in uw onderneming!
Is uw infrastructuur voldoende veilig? Beschikt u over goede procedures en werkinstructies?
Voert uit ze ook uit? Volgt u ze op?
‘Sirk Sekuur in Company’ is een praktische en interactieve training voor het ontwikkelen
van veilig gedrag en gedragsobservatie in ondernemingen. Bij het ‘coachen naar
veiligheidscultuur’ is deze training één van de noodzakelijke puzzelstukken om te komen
tot de gewenste veiligheidscultuur.

Training ‘Sirk Sekuur in Company’
Deze training bestaat uit twee sessies van een halve dag.

Sessie 1: Risico’s en veilig gedrag
Het doel van deze sessie is het bepalen van prioritaire gedragingen waar de
onderneming samen met alle werknemers aan wenst te werken. Er wordt een
bedrijfseigen gedragsobservatietool ontwikkeld.
De deelnemers worden wegwijs gemaakt in het leren zien van risico’s. Hiervoor
wordt gebruik gemaakt van een camera en van bedrijfseigen fotomateriaal.
Tevens staan we stil bij ons eigen gedrag en de verschillende elementen die dit
gedrag bepalen. De principes van ‘Last Minute Risk Analysis’ (LMRA) worden a.d.h.v.
verschillende praktijksituaties aangeleerd.

Sessie 2: Geven en ontvangen van feedback
Gedrag veranderen kan onder meer door het geven van schouderklopjes,
positieve feedback van collega’s en leidinggevenden, waardering te uiten,… We
leren observeren en feedback geven én ontvangen. Ook het installeren van de
observatieprocedure komt aan bod.

Voorbereiding
Sirk Sekuur is een programma op maat van de onderneming. Aan de training gaat een gezamenlijk overleg met de preventieadviseur, de directie,… vooraf. Daarin komen onder andere
de bedrijfscultuur, het fotomateriaal en de praktische en organisatorische afspraken aan
bod.

Nazorg
Sirk Sekuur is geen eendagsvlieg. Verankering is noodzakelijk. In de nazorg bespreken we
hoe we veilig gedrag onder de
aandacht kunnen houden.

Doelstellingen
Start van mentaliteitsverandering
üü
Risico’s leren zien en inschatten
üü
VOOR-denken! (LMRA= Last Minute Risk Analysis)
üü
Feedback leren geven en ontvangen
üü
Keuze van prioritaire gedragingen
üü
Aanleren van veilig gedrag
üü
Opstarten van observatieprocedure
üü

Voor wie is ‘Sirk Sekuur in Company’
Voor alle werknemers en hun leidinggevenden tezamen
üü
Voor alle ondernemingen die aan veilig gedrag willen werken
üü
Voor VCA-ondernemingen, conform VCA-richtlijn 2008/05
üü

Trainingspakket ‘Sirk Sekuur in Company’
Voorbereiding
1/2 dag

Trainingsessie 1

Trainingsessie 2

1/2 dag

1/2 dag

Nazorg
1/2 dag

Wegens het sterke interactieve karakter van de training werken we met groepen van
maximum 15 personen.

KMO-portefeuille
De training ‘Sirk Sekuur In Company’ komt in aanmerking voor financiële steun via de KMOportefeuille. Deze subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid is bedoeld voor kleine en middelgrote ondernemingen.
De subsidie moet ten laatste 14 kalenderdagen na de start van de opleiding worden aangevraagd. Bij online aanvraag: het IDEWE-erkenningsnummer = DV.O105319.
Meer info vindt u op www.kmo-portefeuille.be.

Sectorfondsen
Diverse opleidingen van Groep IDEWE zijn erkend door sectorale opleidingsorganisaties.
Contacteer uw sectorfonds indien u voor deze opleiding financiële steun wenst aan te vragen.

Informatie?
Contacteer een regionaal kantoor van de Groep IDEWE of één van de coördinatoren:
Hilde Vandenkieboom			

Katrijn Vanherrewegen

IDEWE regio Hasselt			

IDEWE regio Leuven

Tel. 011 249 470				

Tel. 016 390 438

De uitrol van ‘Sirk Sekuur in Company’ werd in 2012 met de prijs
van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk bekroond.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij een regionaal kantoor
van de Groep IDEWE.
Antwerpen
Tel. 03 218 83 83
Fax 03 230 56 78
antwerpen@idewe.be

Hasselt
Tel. 011 24 94 70
Fax 011 22 35 62
hasselt@idewe.be

Namur
Tel. 081 32 10 40
Fax 081 30 13 71
namur@idewe.be

Brussel
Tel. 02 237 33 24
Fax 02 230 05 69
brussel@idewe.be

Leuven
Tel. 016 39 04 38
Fax 016 39 04 02
leuven@idewe.be

Turnhout
Tel. 014 40 02 20
Fax 014 40 02 29
turnhout@idewe.be

Gent
Tel. 09 264 12 30
Fax 09 264 12 39
gent@idewe.be

Mechelen
Tel. 015 28 00 50
Fax 015 28 00 60
mechelen@idewe.be

Roeselare
Tel. 051 27 29 29
Fax 051 27 29 59
roeselare@idewe.be
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