
Ne   sFlash
Veilig werken,  
altijd belangrijk! 

Bij IW vinden we veiligheid en veilig werken heel belangrijk. Gedurende je opleiding wordt hier met regelmaat  
bij stilgestaan. We doen er alles aan om het aantal ongevallen met letsel te beperken en trainen je om de juiste 
vragen te stellen. Om je goed bewust te laten zijn van hoe belangrijk veiligheid is, houden we de zogenaamde  
’10 minutes of safety’ meetings. 

Praat erover tijdens een  
‘10 minutes of safety’ bij IW

Editie voorjaar 2022 / IW Noord-Holland / Voor IW’ers van IW Noord-Holland

Omdat
opleiden

werkt!

IW Noord-Holland

Algemeen correspondentieadres

Postbus 343,  

1700 AH Heerhugowaard 

Colofon

  IW Nederland 

  IW Nederland 

info@iwnh.nl 

www.iwnederland.nl 

  IW Noord-Holland 

  IW Noord-Holland  

  iwnoordholland 

T: 088 008 2000 

Salaris

Planning salarisuitbetaling 2022
Goed om te weten dat op onderstaande data het salaris door IW Noord-Holland 
wordt uitbetaald!

Breng ook een nieuwe IW’er aan en 
verdien € 200,- aan Coolblue cadeaubonnen!

Ken jij iemand die ook wil leren en direct  

geld wil verdienen in de techniek? Laat hem  

of haar kennismaken met IW en jij ontvangt  

een extra bonus van € 200,-!  

Wat moet je doen om zelf  
Coolblue bonnen te verdienen?   
•  Laat de geïnteresseerde zich aanmelden  

voor een opleiding bij IW Noord-Holland;
•  Stuur een e-mail naar jouw leer- 

werkbegeleider met daarin je naam en telefoonnummer 
én de naam van de mogelijke nieuwe IW’er;

•  Als degene die jij hebt getipt vervolgens in dienst komt 
én de proeftijd doorstaat dan ontvang je  
€ 200,- netto aan Coolblue cadeaubonnen. 

Save the date:  
IW’ers uitje op 29 juni a.s.!  
Woensdag 29 juni is het weer zover! 
We gaan op stap met jullie. We hebben 
weer drie gave activiteiten uitgezocht 
waar je uit kunt kiezen. 

Tijdens de ‘10 minutes of safety’ kun je 
met jouw instructeur praten over jouw 
veiligheid. Wat maak je zoal mee, wat 
valt je op, wat kan er beter, Heb je een 
(bijna) ongeval meegemaakt?  
Deze onderwerpen kun je heel goed 
bespreken in zo’n meeting.

Voorkomen is altijd beter dan genezen. 
Daarom is het juiste gebruik van 
gereedschap en PBM’s van groot 
belang. Stel jezelf in ieder geval de 
volgende vragen voordat je aan de  
klus begint:

Binnenkort ontvang je een uitnodiging 
met alle info en hoe je je kunt  
aanmelden. 
We hebben er zin in!

Scan mij!

•  Wat is het beste gereedschap voor  
de klus?

•  Welke risico’s zijn er als ik dit  
gereedschap gebruik?

•  Hoe kan ik de risico’s het  
beste wegnemen?

•  Als er geen andere mogelijkheden 
meer zijn, welke PBM’s heb ik  
dan nodig?

Ben je betrokken bij een ongeval  
of bijna-ongeval?  
Meld het hoe dan ook bij IW, zodat we 
op de hoogte zijn en ernaar kunnen 
handelen.

Bekijk ook de nieuwe Veiligheidsfilm. 
Scan de QR code hieronder.

Vrijdag 28-01-2022

Maandag 28-02-2022

Vrijdag 25-03-2022

Dinsdag 26-04-2022  
 (dag voor koningsdag)

Vrijdag 27-05-2022

Dinsdag 28-06-2022

Donderdag 28-07-2022

Vrijdag 26-08-2022

Woensdag 28-09-2022

Vrijdag 28-10-2022

Vrijdag 25-11-2022

Vrijdag 23-12-2021  
 (dag voor kerst)

Tip: Noteer het in  
je agenda.

Save the date



InstagramNieuws

IW heeft speciaal voor jou en jouw veiligheid een sticker ontwikkeld die je in jouw gereedschapskist  

kunt plakken. Dit helpt je om bewust te worden, te zijn en te blijven van hoe belangrijk veilig werken is. 

Zorg jij ervoor dat je hem op of in je gereedschapskist plakt? Bijvoorbeeld aan de binnenkant van  

de deksel!

Update2 Update 3

Hey IW’ers, zin om te delen?
 

Ben jij trots op je werk en/of kom je op supergave bouw 

projecten? Dan hebben we jou nodig! We zijn op zoek  

naar echte IW-influencers die willen laten zien waar  

ze mee bezig zijn! 

Heb jij hem al gezien? De IW Bewust Veilig sticker!

Instatijd!

Dus:  
Wil jij je laten zien hoe je dag er uit ziet? Ben je met iets tofs 
bezig op je leerbedrijf en wil je dat graag laten zien?

Maak een foto en stuur deze naar je leer-werkbegeleider! 
Dan zorgen wij ervoor dat hij geplaatst wordt op onze 
socials.

Elke maand kiezen we uit de ingezonden foto’s een winnaar 
die een IW Powerbank ontvangt!
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Volg ons op social media! 
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