Preparedness and Response
in control with ASCC

Training Safety & Behaviour

U bent werkzaam in een sector waarin veiligheid van
groot belang is. Uit onderzoek is gebleken dat 80%
van de ongevallen is te herleiden naar menselijk
falen. Om teams efficiënter, effectiever en veiliger
te laten functioneren in kritische veiligheidssituaties
leren we leidinggevenden en medewerkers hun gedrag met de focus op veiligheid te maximaliseren.
De training biedt de deelnemer ook het inzicht op
welke wijze gedrag effectief kan worden ingezet.

Deze training wordt gegeven in samenwerking met
onze partner Pro Change Solutions, en is bedoeld
voor leidinggevenden en medewerkers op uitvoerend niveau (dit kan op verschillende onderdelen
binnen de organisatie zijn). Voor klanten van ASCC
kan er een extra focus op de spill response organisatie worden aangebracht, maar dit hoeft echter
niet.
Deze twee-daagse training wordt individueel aangeboden, maar in een groep van 6-12 personen
uitgevoerd. Het meeste effect wordt bereikt als de
personen deel uitmaken van een bestaand team, of
als er een team gevormd moet worden en de rollen
nog niet ingevuld zijn.
De training wordt in principe in het Nederlands aangeboden, op locatie bij de klant of in Den Helder.
Engelstalig op aanvraag.
Voorbereiding training
U zult worden verzocht een DISC vragenlijst digitaal
in te vullen. DISC geeft u en ons inzicht in uw gedrag- en communicatiepatronen.
Inhoud training
Gedurende de training worden twee trainingsinstrumenten ingezet, Team Performance Management
(TPM) en DISC. TPM geeft u handvatten om teamprocessen te beïnvloeden. DISC laat zien hoe u het
gedrag van individuen kunt beïnvloeden.

Gedurende de training zult u op een aantrekkelijke
en interactieve manier theorie worden aangereikt.
De individuele oefeningen en het werken in teamverband maken duidelijk hoe u op uw eigen manier
handelt tijdens een (mogelijk) onveilige situatie.
Na afloop van de training ontvangt iedere deelnemer een certificaat, het lesmateriaal, reader en de
DISC Assessment.
Resultaten
Na de training heeft u inzicht verkregen in:
• uw eigen gedrags- en communicatiepatronen
en de effecten daarvan
• hoe u pro actief kunt handelen op ontstane
onveilige situatie(s)
• hoe u kunt omgaan met verschillen in voorkeursgedrag van uw collega’s
• hoe u bij collega’s hun verantwoordelijkheidsgevoel en eigenaarschap kunt vergroten in
veilig, effectief en efficiënt samenwerken
• de teamprocessen gedurende veiligheidssituaties
• hoe u gedrag effectief kunt inzetten om kritische veiligheidssituaties te voorkomen
Kosten
De kosten voor deze twee-daagse training bedragen
€ 785,- per persoon, voor groepen op aanvraag.
Duur en locatie
Deze training neemt twee opeenvolgende dagen in
beslag. Er zijn vastgestelde data in Den Helder, of in
overleg zowel op locatie als in Den Helder mogelijk.
Rapportage
Een rapportage over het verloop van de training
met algemene aanbevelingen is standaard. Er is
de mogelijkheid om een rapportage gericht op bijv.
de competenties van de medewerker(s) op te laten
stellen. Dit wordt altijd in afstemming met de klant
en als meerwerk aangemerkt.
ASCC Accidental Spill Control Company B.V.
IJzergietersweg 1
1786 RD Den Helder
The Netherlands
telephone +31 (0) 223 670 347
email
info@asccgroup.com
www.asccgroup.com

