Arbo op orde voor de OR

Wil je als OR het beste voor de medewerkers en
het bedrijf? Wil je overzicht op de risicogebieden? Medewerkers worden door de Arbowet
beschermd als het gaat om arbeidsrisico’s. De
ondernemingsraad heeft in toenemende mate
een rol bij de invulling van de arbeidsomstandigheden door advies en instemmingsrecht
op bijna alle arbothema’s. Of het nu gaat om
de keuze van de arbodienst, het basiscontract
arbodienstverlening, de aanstelling van de
preventiemedewerker, het uitvoeren van de
RI&E of het beleid op thema’s als werkdruk en
ongewenste omgangsvormen.

Groepsgrootte: Minimaal 6, maximaal 14 personen
Kosten: € 790,- p.p. (excl. BTW)
Incl. lunch en cursusmap.
Docent: Gert Contant, Cor van
Duinhoven
Wil je hierna verder?
Werkplekonderzoek I
Arbovakopleiding
Risico inventarisatie & evaluatie
Deze training is in het bijzonder
zeer geschikt om incompany uit te
voeren voor het ontwikkelen van
een Arbobewustzijn.

Met de cursus Arbo op Orde maakt de OR (of
jij als OR lid) een scan van de arbeidsomstandigheden van je bedrijf en vergelijkt dit met
de aanwezige maatregelen en het beleid. Zo
ontstaat er overzicht en inzicht op de aanwezige risicogebieden en de te nemen maatregelen. Natuurlijk houden we daarbij rekening met
zaken als bedrijfscultuur, branchespecifieke
aandachtspunten en het ‘vaarwater’ van het
bedrijf.
Doel
Met ‘Arbo op Orde’ kan de OR een proactieve
rol spelen op het gebied van arbeidsomstandigheden, een trend die wij in toenemende
mate constateren binnen het OR werkveld.
Actief voorstellen doen om de werkomgeving
te verbeteren en de daarbij veelal wettelijke
verplichtingen op een zinvolle manier invullen.
Inhoud:
- De hoofdpunten van de Arbowet
- Arbokennis op internet: waar vind je wat?
- Arbobeleid: opzetten en organiseren
- De risico inventarisatie; van doel naar
middel…
- De rol van de preventiemedewerker
- Aandacht voor specifieke thema’s
(afhankelijk van de branche)
o Veiligheid (veiligheidsniveau)
o Fysieke belasting en werkplek
o Werkdruk
o Ongewenste omgangsvormen
(agressie, intimidatie, discriminatie)
- Actief bijdragen aan arbeidsomstandigheden, hoe doe je dat?
- Het opstellen van verbetervoorstellen
- Arbo actief volgen binnen het bedrijf

Bel voor informatie 033 46 55 881
Of mail naar info@etop.nl
Programma

Gert Contant

Dag 1
9.30:10.00
		
10.00:12.30
		
		
		
		
		
12.30:13.30
13.30:15.00
		
		
		
		
		
		
		
		
16.00:16.30
		
16.15:16.30

Kennismaken en presenteren
programma
Elementaire kennis over de arbo
wetgeving en de organisatie van
arbo (wie doet nu wat).
Specifieke kenmerken van arbo
beleid (bronaanpak, redelijker
wijs principe, rol inspectie SZW).
lunch – pauze
Veiligheid: modellen/kenmer
ken van verschillende niveaus
van veiligheid, RI&E, ongevallen/
incidenten, bedrijfsnoodplan.
Werkplek: ergonomie, gezond
heidsrisico’s én maatregelen.
Psychosociale arbeidsbelasting:
herkennen, vormen én maatregelen.
Uitleg praktijkopdracht:
inventarisatie van eigen afdeling.
Afsluiting en evaluatie

Dag 2
9.00:9.30
9.30:11.30
		
11.30:12.30
		
12.30:13.30
13.30:16.15
		
		
		
		
		
		
		
		
		
16.15:16.30
		

Koffie
Bespreken en feedback op
huiswerk opdrachten
Verzuim en de rol van de leidinggevende.
lunch – pauze
Praktijklab: beïnvloeden van
gedrag.
Het behandelen van arbo behandelen tijdens werkoverleg.
Het verbeteren van arbeidsomstandigheden. “Hoe doe je
dat?”
Arbo actief volgen vanuit de or
Bespreken onderwerpen ingebracht door deelnemers”.
Evaluatie en
afsluiting

Gert heeft na z’n studie fysiotherapie gekozen
voor de ergonomie. Werkzaam als arbeids-&
organisatieadviseur binnen zowel de zakelijke
dienstverlening als de industriële werkomgeving.
Ontwikkelde de eerste cursus werkplekonderzoek
met een duidelijke systematische aanpak. Vanaf
1999 actief met het opleiden van Arboadviseurs/
preventiemedewerkers en andere professionals
op het gebied van arbeidsomstandigheden.
Publiceerde de nodige artikelen op het gebied
van ergonomie en
arbeidsomstandigheden. Auteur van de
werkplekwaaier, de
beeldschermwerkplek
in 100 vragen en zakboek Fysieke belasting.
Gert is docent ergonomie voor de PHOV
(opleiding tot HVK) en
Vak-medianet.
Cor van Duinhoven
Na vele jaren als manager arbo-zorg
binnen de Randstad Groep Nederland te hebben
gewerkt is Cor als zelfstandig trainer actief voor
een aantal trainings-instituten. Voor ETOP ArboAcademie verzorgt hij trainingen op het gebied
van verzuimmanagement, casemanagement,
vertrouwenspersonen en Arbo-adviseurs.
Verder is Cor (mede)auteur van “Casemanagement bij verzuim en re-integratie” en de waaiers
“Eerste hulp bij ziekteverzuim” en “Verzuimaanpak
& begeleiding”.
Zijn laatste boek “Gids voor vertrouwenspersonen” is in 2017 in herdruk verschenen.
Juist deze combinatie van activiteiten wordt
door cursisten vaak als positief
beoordeeld en als meerwaarde
gezien. Volgens cursisten en
collega-trainers beïnvloedt hij
een groep door aanstekelijk
enthousiasme en zorgt hij voor
inspiratie én transpiratie.

