Preventie = Voorkomen
Contact: verzekeren@delingegroep.nl

Arbobegeleiding
Doel
Het op een éénduidige manier en organisatie breed invoeren van preventie & re-integratiebeleid.

Insteek
MijnKennis levert een gecertificeerde arbodeskundige die alle betrokkenen bij het invoeren van het
preventie & re-integratiebeleid zal ondersteunen, begeleiden/coachen. Het door de arbodeskundige
ontwikkelde programma is gebaseerd op maatwerk.

Programma
1. Actieve deelname tijdens het periodieke arbocommissie-overleg, indien gewenst wordt een
thema voorbereid en fungeert de arbodeskundige als procesbegeleider/inspirator om snel en
effectief tot oplossingen te komen;
2. Uitwerken van de bijeenkomsten van de arbocommissie;
3. Opstellen plan van aanpak per ‘arbothema’ en aanvullen volgens de laatste stand van de
wetenschap;
4. Ondersteunen bij de aanpak van arbeidsrisico’s. Denk bijvoorbeeld aan: het uitwerken van
een ‘campagne’, de toetsing en evaluatie van ingevoerde maatregelen, verslaglegging en
bewaking van de voortgang (fungeert tevens als bewijslast voor arbeidsinspectie);
5. Ondersteunen van leidinggevenden in geval van acute arbeidsrisico’s, zoals een prikincident.
6. Daar waar nodig coachen/ondersteunen van de KAM-coördinator en de afzonderlijke
arbocommissieleden bij het opzetten en uitvoeren van het arbobeleid.
7. Afstemming met de casemanager en de bedrijfsarts voor een goede koppeling van reintegratie en preventie.
8. Evaluatie vindt minimaal één keer per jaar plaats, op basis van het ‘Klantevaluatieformulier’,
of vaker als dat van één van beide partijen een wens is.

Resultaat
Met de ondersteuning met de voorgestelde activiteiten beschikt uw organisatie over:
1. Een éénduidige en integrale aanpak voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden;
2. Een goed draaiende arbocommissie met gemotiveerde deelnemers;
3. Een breed gedragen arbobeleid door en voor uw organisatie.
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Investering
Het uurtarief van de arbodeskundige bedraagt € 135,- excl. btw. In overleg met de opdrachtgever
wordt de duur van de overeenkomst bepaald en wordt een inschatting gemaakt van het aantal
benodigde uren. Facturering vindt plaats per maand, toegelicht aan de hand van een transparante
urenverantwoording.
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