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Betreft: Aankondiging Kennisdag Sloopmachinisten High Reach
Beste directie,

Graag vragen wij uw aandacht voor een initiatief van Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf (SVS) in
samenwerking met branchevereniging VERAS. Samen organiseren wij een:
Kennisdag Sloopmachinisten High Reach
Waarom deze Kennisdag?
Het slopen van gebouwen hoger dan 20 meter komt steeds vaker voor en dat zal de komende jaren
verder toenemen. High Reach sloopmachinisten zijn de aangewezen specialisten om ingezet te
worden bij deze sloopprojecten. De vraag naar dit specialisme neemt dus toe. Binnen deze bijzondere
groep van sloopmachinisten is heel veel kennis en ervaring aanwezig. SVS wil daarom in
samenwerking met VERAS een Kennisdag organiseren speciaal voor High Reach sloopmachinisten.
Het doel is om kennis en ervaring en natuurlijk ook vaktrots te delen en om van elkaar te kunnen
leren.
Voor wie is deze Kennisdag interessant?
Uiteraard is deze dag bedoeld voor de High Reach kraanmachinisten binnen uw bedrijf. Maar,
machinisten die de ambitie en interesse hebben om door te groeien naar High Reach kraanmachinist
zijn natuurlijk ook van harte welkom. Iedere deelnemer ontvangt na afloop een bewijs van deelname.
Voorinschrijving
De Kennisdag zal plaatsvinden in januari of februari 2021 op een nader te bepalen locatie. Wij vragen
een bijdrage in de kosten van circa €500,00 per deelnemer. Het aantal deelnemers is beperkt. We
bieden nu al de mogelijkheid van een voorinschrijving (zonder verplichtingen) via de link:
https://www.sloopopleidingen.nl/voorinschrijving+kennisdag+high+reach Zo kunnen we ook alvast de
interesse peilen voor deze Kennisdag. Bij veel interesse krijgen de voorinschrijvers voorrang. U kunt
ook per e-mail info@sloopopleidingen.nl laten weten dat uw bedrijf interesse heeft en hoeveel
deelnemers u wilt voorinschrijven.

Zodra de datum en de locatie definitief zijn en er voldoende interesse is voor de Kennisdag, ontvangt
u van SVS een uitnodiging. U kunt dan definitief de deelnemer(s) van uw bedrijf aanmelden of uw
voorinschrijving omzetten in een definitieve inschrijving.
Wij kijken ernaar uit om een mooie en interessante Kennisdag te organiseren voor de High Reach
sloopmachinisten en zien uw voorinschrijving graag tegemoet!

Met vriendelijke groet,

G. Deken
Onafhankelijk voorzitter SVS

