Basismodule
Schriftelijke of telefonische intake voorafgaand aan de training:
inventarisatie van leervragen en doelstellingen.
Dag 1 Hoe kan ik aan de slag?
In de ochtend leer je:
• wat je moet weten over de (nieuwe) Arbowet (en wat je kunt vergeten)
• wat er van je wordt verwacht als preventiemedewerker (en wat je moet laten)
• wat is nodig om succesvol je taken uit te voeren (en wat je nog kunt ontwikkelen)
Na een geheel verzorgde lunch leer je:
• wat nodig is om arbo beter op de kaart te krijgen in je organisatie
• hoe je dit praktisch kan aanpakken
• wat je taken zijn bij de uitvoering van de RI&E
(verplichte risico-inventarisatie en evaluatie)
• hoe je een plan van aanpak opstelt nadat de RI&E is gedaan
Dag 2 Terugblik en weer vooruit
Deze dag kun je toevoegen aan de basismodule (dit is optioneel) en duurt max 4 uur (ochtend of
middag). We blikken –enkele weken na dag 1- met elkaar terug. Wat ging goed, wat viel tegen?
Je krijgt praktische tools aangereikt om gesprekken te voeren in verschillende situaties (feedback
geven, adviseren, voorzitten). Je leert hoe je met verschillende partijen afspraken kunt maken die
helpen om doelstellingen voor gezond, veilig en prettig werken te bereiken. Je hebt kennis, en nu
ga je vooral werken aan je vaardigheden.
Verdiepende modules
Bij Rienks Arbodienst kun je ook terecht voor diverse verdiepende modules,
deze modules duren 1 dag. De verdiepende modules waarop je kunt inschrijven zijn:
• Opfrismodule Arbowetgeving
• Optimaal gebruik van branche- RI&E en de arbocatalogus
• Duurzame inzetbaarheid en Vitaliteit
• Aanpak van werkdruk naar werkplezier
• Preventie in een technische werkomgeving (voor productieomgeving)
• Preventie in de dienstverlenende werkomgeving: (zorg, welzijn, overheid)
Persoonlijke ondersteuning
Je kunt bij Rienks een aanvraag doen voor ‘1-op-1-begeleiding’. Een ervaren arbo-kerndeskundige
ondersteunt je met kennis en coaching bij het uitvoeren van je (nieuwe) taken. Dit kan op de
werkvloer zijn en tussendoor via telefoon en/of mailcontact. Dit klinkt heel luxe, maar hoeft niet
kostbaar te zijn. In overleg inventariseren we wat je wil en wat je nodig hebt, je krijgt een aanbod
op maat.
In company
Tot slot bieden we ook een in company cursus. Samen met je collega preventiemedewerkers een
eigen cursus op maat, precies zo ingevuld dat het perfect aansluit op wat er in jullie organisatie
nodig en nuttig is om op te pakken? Daar plannen we graag een afspraak voor.
Waarom kiezen voor Rienks?
Preventiemedewerkers die zich bij Rienks laten scholen, zijn verzekerd van de beste adviseurs
en trainers. Rienks gaat voor ’t beste, dus ook voor het beste resultaat voor alle
preventiemedewerkers.

Zodat je niet alleen met kennis over Arbowet bezig bent, maar ook met het ontwikkelen
van je vaardigheden om te werken aan de veiligheid en gezondheid en daarmee de duurzame
inzetbaarheid van medewerkers.
Investering
Basismodule alleen dag 1 € 450,- per cursist
Basismodule inclusief dag 2 € 595,- per cursist
Verdiepende module € 295,- per cursist
Persoonlijke ondersteuning op basis van offerte
In company cursus op basis van offerte
Contactgegevens
Je kunt voor meer informatie contact opnemen met onze arbo-adviseurs. Zij helpen je met het
maken van een keuze. Je mag ook direct aanmelden. Geef dan aan welke module(s) je graag wil
volgen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.
Telefoon: 033-4942280
E-mail: preventiemedewerker@arbodienst.nl
Cursuslocatie: Speelkamp 28 – 3831 PE - Leusden
De cursus staat gepland op maandag 12 maart 2018 inschrijven kan door een mail te sturen naar
preventiemedewerker@arbodienst.nl

