INVENTARISATIE VAN DESKUNDIGHEDEN
VAN LEDEN NVVK

Zoals ook in de begeleidende brief staat vermeld, verzoekt het HB van de NVVK
u mee te werken aan het verstrekken van relevante gegevens; deze staan
aangegeven in de aan de ommezijde gedrukte vragenlijst. Speciale aandacht wordt
gevraagd voor de vijf aanwijzingen voor het invullen, die boven aan deze
vragenlijst zijn opgenomen.
Bovendien stelt het HB het op prijs indien u de onderaan deze pagina gestelde
vraag betreffende de aard van uw bedrijf zou willen beantwoorden. Dit antwoord
kan zeer algemeen zijn: bijv. staalconstructies, waterbouw, petro-chemisch,
land/tuinbouw enz.
De door u verstrekte informatie zal uitsluitend worden gebruikt voor de
informatie van bestuur en leden van de NVVK.

Graag ontvangt het HB binnen veertien dagen dit originele formulier (dus
geen kopie van voor- en achterzijde) van u terug.

Invullen a.u.b.
Naam en aard van het bedrijf:

Naam:

Handtekening:

INVENTARISATIE VAN SPECIALISMEN VAN LEDEN NVVK
Enige aanwijzingen:
1. Het gaat vooral om het aangeven van specifieke kennis en ervaring; dus dié opgedane kennis en
ervaring die niet door het merendeel van de leden wordt gedeeld.
2. De vraagstelling betreft uitsluitend de veiligheidskundige-, arbeidshygiënische-, en
milieudeskundigheid op het aangegeven onderwerp.
3. Wij verzoeken u zich strikt aan de indeling te houden en dus te volstaan met het aankruisen van
uw keuze; verdere detaillering kunnen wij helaas niet met de computer verwerken.
4. Door het formulier in te zenden gaat u akkoord dat u van de door u verstrekte informatie –
uitsluitend voor de aangegeven doelen – gebruik wordt gemaakt.
5. Niet meer dan 4 specialismen per kolom aangeven met een voorkeursgradatie van 1 t/m 4
A
B
A
B
WETGEVING
506 Drukvaten
101 veiligheidswetgeving
507 Mijnbouw
102 milieuwetgeving
508 Chemische
apparatenbouw
BEDRIJFSKUNDE
BOUWKUNDE
201 Organisatiekunde
601 Bouwwerken
202 Organisatie veiligheidszorg
602 Weg-en
waterbouwwerken
203 Risico/storingsanalyse
603 Staalconstructies
204 Procedures/werkvoorschriften
604 Inrichting
bedrijfsruimte
205 Opleidingen
605 Grondverzet
206 Audit technieken
606 Klimaat
207 Informatieverwerking
607 Slopen
208 Bedrijfsnoodplannen
608 Klim-en
steigermateriaal
ARBEIDSHYGIËNE
609 Brandpreventie
301 Werkbelasting
CHEMIE
302 Datacommunicatie
701 Procestechnieken
303 Verlichting
702 Inrichting laboratoria
304 Geluid en trillingen
703 Besloten ruimten
305 Ioniserende straling
704 Meetmethodieken
306 Niet-ioniserende straling
705 Toxicologie
307 Aërodynamica
706 Gezondheidsbel.
faktoren
308 Hydrodynamica
707 Bacteriologie
309 Pers.beschermingsmiddelen
MILIEU
310 Kleding
801 Bedrijfsmilieuzorg
intern
ELEKTROTECHNIEK
802 Integraal ketenbeheer
401 Elektriciteit en magnetisme
402 Besturingstechnieken
403 Inrichting ruimte
404 Handgereedschappen
TRANSPORT EN
OPSLAG
WERKTUIGBOUWKUNDE
901 Vervoer te land
501 Hijs- en hefwerktuigen, liften
902 Vervoer te water
502 Hydrauliek en Pneumatiek
903 Vervoer door de lucht
503 Robotica
904 Opslag
504 Metaalbewerking
905 Overslag
505 Houtbewerking
Kolom A=becommentariëren P-bladen, normen, richtlijnen
Kolom B=deelname aan werk- en studiegroepen

