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Beste contractor,

Zoals iedereen wel bekend, dient elke werknemer, werkzaam on site in kader van de stilstand, het 
centraal specifiek veiligheidsonderricht (CSSO) te volgen.

In mijn mailcommunicatie van 7 augustus 2020 (zie bijlage) heb ik jullie reeds geinformeerd over de 
modaliteiten om deze opleiding via Elearning te volgen (COVID-19 maatregel).

Vanaf 31 augustus wordt ook gestart met de klassikale sessies, weliswaar onder beperking van het 
aantal deelnemers / sessie, zoals dit ook altijd in het verleden is gebeurd.

Om deze klassikale opleidingen te geven is een specifieke CSSO instructeur aangesteld. Deze 
persoon zal daarnaast ook de planning en invulling van deze sessies op zich nemen.

Hij zal daartoe vanaf heden jullie telefonisch contacteren met de DRINGENDE oproep om gebruik te 
maken van deze sessies, en bij voorkeur zo snel mogelijk: het is belangrijk dat we de capaciteit van 
de sessies maximaal benuttten, dus een volledige invulling vanaf 31 augustus wordt gevraagd. 

Per dag zijn een 6-tal sessies voorzien, de eerste start in de morgen om 7u30, en daarna om 9u00 en 
10u30. In de namiddag wordt gestart om 12u30, daarna 14u00 en de laatste om 15u30. Deze sessies 
gaan ofwel door in vergaderzaal Mendelejev of vergaderzaal Sinjoor, beide in gebouw 2352 op het 
gelijkvloers (ingang dubbele glazen deur kant Scheldelaan.

Voor alle bijkomende vragen of praktische inlichtingen kan je contact opnemen met onze instructeur. 
Je vindt zijn coördinaten hieronder:

TA2020 - CSSO _ Elearning op contractorportaal beschikbaar.pdfTA2020 - CSSO _ Elearning op contractorportaal beschikbaar.pdf

Best regards - Vriendelijke groeten - Mit freundlichen Grüssen - Cordialement

Stefaan VERHELST
LANXESS nv - site Lillo (Geb. 2352-03)
Preventieadviseur OPS INT
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GSM : + 32 495 28 62 90
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