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Helicon biedt gezelligheid en 
mogelijkheid tot netwerken 
op de Avond van de ETW’er

In navolging van de leerzame bijeenkomsten van afgelopen winter en voorjaar organiseert Helicon Opleidingen Eindhoven het komende seizoen 

opnieuw zeven keer de Avond van de ETW’er. Daarmee is het voor ETW’ers mogelijk om punten te behalen in het kader van de hercertificering. 

Naast het leerzame aspect zijn de bijeenkomsten ook gezellig en is er ruimte om te netwerken.
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ADVERTORIAL

15-11-2017
Wet natuurbescherming niveau 1 en 2 
De nieuwe Wet natuurbescherming versus de oude 
Flora- en faunawet. Wat is er veranderd?
•	 Opfrissen, veranderingen met betrekking tot 

soorten, vaste rust- en voortplantingsplaat-
sen en jaarrond beschermde nesten

•	 Hoe werken de gedragscodes 
Groenvoorziening, Bosbeheer, Natuurbeheer 
en Waterschappen?

•	 Opfrissen, veranderingen met betrekking  
tot zorgvuldig handelen en toe te passen 
werktechnieken

•	 Werkproces: uw taken als medewerker, 
opzichter, uitvoerder, beheerder, toezicht-
houder en/of werkvoorbereider

•	 Omgaan met calamiteiten
•	 Uitwisseling van uw praktijkervaringen met 

medecursisten.

13-12-2017
Groeiplaatsinrichting in stedelijk gebied
Steden en bomen – het is soms een lastige 
combinatie. Verdichting en een tekort aan voeding 
kunnen een slechte conditie van de boom veroor-
zaken. Voor bomen is het van levensbelang dat 
ze in een doorwortelbare ruimte staan. Op deze 
avond krijgen bezoekers veel informatie over 
deze problematiek, maar er worden vooral ook 
oplossingen geboden.

20-12-2017: Extra bijeenkomst
Beheer monumentale (veterane) bomen 
door middel van fractuursnoei
Aan de hand van een fotopresentatie wordt door 
ervaren instructeurs besproken hoe oude, soms 
monumentale bomen in stad of park kunnen  
worden aangepakt. Dit is om de veiligheid in  
relatie met duurzaam behoud te kunnen blijven 
garanderen. Hierbij maken we gebruik van de 
specialistische inzichten van Engelse beheerders 
op het gebied van veteranenbomen. Deze avond 
vormt tevens de inleiding op de praktijktraining 
beheer monumentale bomen door middel van 
fractuur-snoei, zowel voor grondmannen als  
klimmers.

10-01-2018
Actualiteiten op het gebied van ziekten 
en aantastingen in bomen
Bezoekers leren deze avond de meest recente en 
actuele ziekten en aantastingen kennen en herken-
nen en krijgen meer inzicht in de gevolgen van 
deze aantastingen voor het bomenbestand.
Zij worden bijgepraat over achtergronden en 
mogelijke oplossingen.

14-03-2018
Sortimentskennis laanbomen
Naast het opfrissen van de vaardigheid om de 
meest voorkomende plantengeslachten te herken-
nen, komen op deze avond ook nieuwigheden 
betreffende het sortiment laanbomen aan bod.  
De nadruk zal hierbij liggen op gebruikstoepassin-
gen en mogelijkheden van dit nieuwe sortiment.

11-04-2018: ETW: geïsoleerde arbeid 
•	 Hoe om te gaan met risicovolle  

werkzaamheden in bos en natuur?
•	 Wat is ‘geïsoleerde arbeid’ en hoe kan men 

zich goed voorbereiden op eventuele (ernsti-
ge) ongevallen op de geïsoleerde werkplek?

Stel dat je op afgelegen plekken werkt en dat jij en 
je collega er alleen voor staan als het toch een keer 
misgaat. Denk bijvoorbeeld aan beknelling onder 
een boom of verwonding door een motorketting-
zaag. Kun je dan specifieke reddingstechnieken 
toepassen? Gedurende deze avond worden de 
bezoekers meegenomen bij de beantwoording 
van deze vragen met een lezing inclusief passende 
praktijkvoorbeelden.

13-06-2018
Actualiteiten en opfrissen klimtechnieken
Tijdens deze avond krijgen geïnteresseerden 
inzicht in de nieuwste klimtechnieken. 
Ook passeren de nieuwste klimmaterialen de 
revue. Natuurlijk krijgen de bezoekers uitvoerige 
toelichting en achtergrondinformatie. Ook kunnen 
zij die avond actief met de materialen aan de slag 
en een en ander uitproberen.

De bijeenkomsten vinden plaats bij Helicon MBO Eindhoven, 
Locatellistraat 5 te Eindhoven. De kosten voor deelname 
bedragen 50 euro, inclusief warme maaltijd, koffie en thee. 
Voor meer informatie kun je bellen of mailen met  
Corik Geurts: 06 30678808 / c.geurts@helicon.nl

Elke tweede woensdag van de maand is het voor 
belangstellenden mogelijk om − rechtstreeks 
vanuit het werk − vanaf 17.30 uur aan te schuiven 
voor een warme maaltijd. Om 18.30 uur start de 
bijeenkomst. Deze duurt tot 22.00 uur en levert 
vier hercertificeringspunten op. Uiteraard zijn ook 
andere geïnteresseerden van harte welkom. Een 
groot voordeel van deze avondbijeenkomsten is 
dat bezoekers overdag geen verleturen hoeven op 
te nemen. 
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