
VEILIGHEIDSDAG



Een veiligheidsdag 
versterkt en borgt  
veilig gedrag!

• Veiligheidsboost 

• Duidelijke boodschap naar het hele bedrijf

•  Iedereen staat stil bij een veilige 

werkomgeving

•  In één keer wordt het voltallig personeel 

bereikt 

•  Bevordert saamhorigheid en 

veiligheidscultuur 

Hoger veiligheidsbewustzijn leidt 

aantoonbaar tot veiliger gedrag.



Een veiligheidsdag 
door Tagpoint heeft als 
voordelen:

•  Toegankelijk voor het hele bedrijf, van 

management tot en met werkvloer

•  Opschaalbaar van specifiek team of  

afdeling naar compleet bedrijf

•  Er ligt een bewezen script, waar ruimte  

voor inbreng en maatwerk mogelijk is

• Bewezen succesvol concept 

•  In nauwe samenwerking wordt een 

compleet draaiboek ontworpen 

• Op korte termijn realiseerbaar 



Mogelijke veiligheidsdag 
onderdelen 

-  Workshops

-  Training

-  Relevante keynote speakers

-  Toolbox

-  Kick off veiligheidsprogramma

-  Veiligheidscampagne 

  (ondersteuning met diverse 

communicatiemiddelen mogelijk)

De veiligheidsdag is volledig modulair  

op te bouwen.



Mogelijke separate sessies

• Leiderschapssessies

• Seminars

• Specifieke workshops en trainingen

• Interactieve toolbox / Tagpoint modules

• Coaching veiligheidsteam

• Train de trainer

• Veiligheidsladder: 

 - Advies 

 - Begeleiding

  - 0-Meting

 - Implementatie



...en vele anderen op aanvraag.

Relevante keynote speakers
In ons netwerk begeven zich toonaangevende 

sprekers. Zij vertellen inspirerend vanuit hun 

werkveld, beroep, sport of intrinsieke motivatie, 

waarom veilig gedrag zo belangrijk is en in veel 

gevallen zelfs levensreddend.

Pieter Bindt 
Schout-bij-nacht, voormalig 
Commandant Onderzeeboot 
en opleider Onderzeeboot 
Commandanten, ex directeur 
MIVD. Buitengewoon raadslid 
Onderzoeksraad Voor Veilig- 
heid. De Onderzoeksraad verbetert de veiligheid 
in Nederland en kijkt vooral naar situaties waarbij 
burgers voor hun veiligheid afhankelijk zijn van de 
overheid, bedrijven of instellingen.

Niels van Buren 
In 2016 bereikte hij als eerste 
mannelijke MS-patiënt de 
top van de Mount Everest! 
Over omgaan met tegen-
slagen, het bereiken van 
ambitieuze doelen en het 
verleggen van grenzen. Teamwork en veilig-
heid zijn de belangrijkste ingrediënten voor 
een succesvolle beklimming. 

Dominique 
Schreinemachers 
Helicopterpilote, vloog 
meerdere missies naar 
Afghanistan waar ze werd 
neergeschoten met haar  
helicopter. Zij vertelt  
verhalen die een ieder raken en aanzetten  
tot nadenken. In haar geval is veilig gedrag  
een voorwaarde om te kunnen overleven.

Jop Groeneweg 
Hoogleraar TU Delft, 
docent cognitieve 
psychologie Universiteit 
Leiden, Gespecialiseerd 
in risicomanagement. 
Veiligheid adviseur Shell 
en vele anderen.

Lucas Schröder 
Oceaanzeiler; Volvo Ocean 
Race, als team onder druk, 
in een beperkte ruimte 
over de wereld. Aan boord 
zijn veiligheid en samen-
werken de keyfactor tot 
succes.



Reacties van deelnemers

 Ik houd thuis nu ook de 
leuning vast. 

 Er wordt meer over 
veiligheid gesproken... 

 Ik heb met mijn kinderen 
de etiketten gelezen van de 
flessen in het keukenkastje... 

 Een leuke dag met 
heel positief effect op 

veiligheid! 

 Met veel collega’s 
gesproken

 die ik nog niet kende... 

 Er zijn meer meldingen 
van onveilige situaties 

binnengekomen. 

 Goed verhaal!     

 Veel geleerd! 

 Top 

 Boeiende 
workshop!

 Wat een 
leuke dag. 

 Waardevol.. 

 Indrukwekkend. 





We denken graag mee  
over de ideale invulling  
van je veiligheidsdag.

Bel 010 7600 140 of mail naar

info@tagpointtraining.com

tagpointtraining.com


