
KAM Infra dag woensdag 3 november 2021 

KAM INFRA Dag  

ZIE JIJ DOOR DE BOMEN HET BOS NOG? JE HOEFT HET NIET ALLEEN TE 

DOEN, WE KUNNEN LEREN VAN ELKAAR 

Er zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit, 

arbeidsomstandigheden en milieu. Hoe kan je daar het beste mee omgaan?  

Tijdens de KAM INFRA Dag 2021 bespreken we de Veiligheidsladder en de Groene 
Koers. Tevens zijn er demonstraties te zien op het gebied van ombouw naar 

elektrisch materieel (groen materieel) en word jij op de hoogte gebracht van de 

actualiteiten op het gebied van emissiearm en emissie loos werken.  

Programma ochtend: 

08.30 – 09.00 uur        Ontvangst deelnemers KAM INFRA Dag  

09.00 – 09.10 uur        Welkom & opening - voorzitter Stuurgroep KAM INFRA    

09.10 – 11.10 uur       Workshops  

Workshop I   
Gebruik Exoskelet  

Workshop II   
Omgevingswet & de KAM  

Workshop III  
Risico’s bij elektrisch materieel en de impact op de RI&E 

11.10 – 11.30 uur Pauze   

11.30 – 12.30 uur       1e Plenaire sessie DE VEILIGHEIDSLADDER  

Ben jij als KAM functionaris al zover dat jouw eigen 
organisatie, maar ook al jouw onderaannemers voldoen 

aan alle vereisten? 

Voorbeelden uit de praktijk; ervaringen van een auditor.   

12.30 – 13.15 uur       Lunch  

Programma middag: 

13.15 – 14.00 uur       2e Plenaire sessie   

VERDUURZAMING MATERIEEL & KAM 

AANDACHTSPUNTEN!  

Emissiearm/emissie loos werken wordt al meer gevraagd 
door de opdrachtgever. Verduurzaming van het materieel 

binnen de organisatie is daarvan een logisch vervolg. Maar 
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wat zijn daarvan de gevolgen voor de KAM functionaris. 

Stand van zaken in de praktijk 

14.00 – 14.10 uur      Pauze  

14.10 – 16.10 uur Carrousel met informatiestands volgens 

doordraaischema   
- Het Nieuwe Draaien / Wedstijd met shovel   
 
- Ombouwen materieel  –  Demonstratie Elektrisch 

materieel 
 
- Accupakketten & opslag-Risico Elektrificatie materieel    

16.10 – 16.20 uur Pauze  

16.20 – 17.00 uur Afsluiting op een leerzame wijze   

17.00 – 19.00 uur      Informeel samenzijn met een eenvoudige maaltijd  

Aanmelding en deelname 
Aanmelden kan tot 20 oktober 2021 via onderstaande link. Lukt dit niet? Neem dan 

contact op met evenementen: evenementen@bouwendnederland.nl 

De deelname aan de KAM INFRA Dag 2021 is voor de KAM functionarissen van de 

BNL lid-bedrijven gratis. Mocht je collega’s hebben die ook deel willen nemen aan de 
KAM Infra dag, dan kan je hen via het aanmeldformulier de uitnodiging toesturen. 

 

Externen betalen een bedrag van € 75,- (excl. BTW) per deelnemer. Hierin zijn de 
stukken, die op de KAM Infra Dag worden gepresenteerd inbegrepen, evenals de 

verzorging van de inwendige mens. De factuur zal na de deelname worden 

toegezonden. 

Corona-toegangsbewijs 
Sinds 25 september zijn alle horecagelegenheden in Nederland verplicht te 
controleren op een Corona-toegangsbewijs. Met de CoronaCheck-app kun je 

aantonen dat je gevaccineerd bent, in het bezit van een herstelbewijs óf een negatief 

testbewijs. 

Mede namens de voorzitter van de Stuurgroep Judith Martens en promotor van dit 
evenement Clemens van den Enden hopen wij velen van jullie te mogen ontvangen 

op 3 november 2021. 

 

Beste mevrouw Brandsma, 

Hartelijk dank voor jouw aanmelding voor 'KAM INFRA Dag'. Via dit bericht bevestigen wij dat jouw 
gegevens in goede orde ontvangen zijn.  

Met vriendelijke groet, 

Clemens van den Ende  
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