Van arbobeleid naar vitaliteit
Groepsgrootte: Minimaal 6, maximaal 12 personen
Kosten: € 890,- p.p. (excl. BTW)
Incl. lunches en cursusmap.
Wil je hierna verder?
Werkplekonderzoek I
Risico gebieden ongewenste
omgangsvormen
Arbo-vakopleiding
Risico inventarisatie & evaluatie

Een arbobeleid is verplicht. Wat is een arbobeleid precies? Waar bestaat dit uit? Aan welke
eisen moet je voldoen? Met handige hulpmiddelen leer je een goed arbobeleid op te zetten.
Je krijgt overzicht op wat de organisatie moet
en kan.
Doel van de opleiding
Na afloop van de cursus kun je een effectief
arbobeleid opzetten, uitwerken of veranderen.
Je herkent de cruciale momenten bij het opzetten van het Arbo-beleid en weet de juiste
spelers er bij te betrekken.
Voor wie?
Arbo-coördinatoren en -adviseurs, preventiemedewerkers, OR-leden, beleidsmedewerkers
HRM en functionarissen die theoretische kennis en praktische vaardigheden nodig hebben
voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.
Inhoud:
- Arbowet- en regelgeving; de actuele status
- Wat komt er in het arbobeleid
- De rol van de arbocoördinator/preventiemedewerker
- De rol van de Inspectie SZW
- Samenwerken met de OR
- Uitleg implementatie arbomanagementsystemen (OSHAS-18001)
- Verbeteren inzetbaarheid
- Gezondheidsprogramma’s binnen organisaties
- Uitwisseling praktijkervaring

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

Dag 1
Ochtend
Kennismaken en presenteren programma
Hoofdlijnen van de Arbowetgeving
Belangrijke begrippen uit de Arbowet:
-Arbeidshygiënische strategie
-Redelijkerwijs principe
-Stand der techniek
-Periodiek Medisch Onderzoek
12.30:13.30 lunch – pauze
Middag
De rol van de preventiemedewerker:
- taken, verantwoordelijkheden,
- kennisniveau en positie in de organisatie
De werking van de Inspectie SZW en zelftoets van eigen
organisatie
Het opzetten van een Arbobeleid
Uitleg huiswerkopdracht en afsluiting
Dag 2
Ochtend
Bespreken en feedback op huiswerkopdrachten
Arbomanagementsysteem
12.30:13.30 lunch – pauze
Middag
Specifieke Arbothema’s
Gezondheidsmanagement
Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
Evaluatie en afsluiting

Gert Contant
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, zakboek
Fysieke belasting.
en co-auteur
Beroepsziekten
voorkomen.

Pieter Stoop
Pieter is in het dagelijks leven actief als
case- en care manager. Hij is het vaste
aanspreekpunt voor de werkgever en
heeft de regie over het verzuimproces. Hij
voert overleg met alle partijen, stelt het
re-integratiedossier samen, bewaakt afspraken, coördineert interventies en reintegratieactiviteiten. Daarnaast geeft
hij, met zijn achtergrond als trainer en
personeelsmanager in het bedrijfsleven,
regelmatig training en advies op het gebied van casemanagement. De focus ligt
hierbij niet alleen op de Wet verbetering
poortwachter, maar ook op het gebied
van (preventie) verzuimgesprekken,
wet- en regelgeving en alle mogelijke
gevolgen voor de werkgever.

