Dienstenaanbod
Preventie en
inzetbaarheid

Lekker in je vel

‘’Mensen in
hun kracht
zetten’’
Arbo Unie bevordert de vitaliteit en gezondheid
van werkende mensen en maakt organisaties
daarmee succesvoller. We zorgen ervoor dat
mensen in hun kracht komen te staan en willen
bereiken dat mensen lekker in hun vel zitten.

Dit zorgt voor betrokken en gemotiveerde mensen
die plezier hebben in het werk en hun leven. We
nemen daarbij onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een
duurzame samenleving.

Arbo Unie
in cijfers
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Landelijke dienstverlener
Top 3 van Nederland
900 medewerkers
12.000 werkgevers
1,2 miljoen werkenden
100 miljoen omzet

✓ Brede blik op vitaliteit en
gezondheid
✓ Dienstverlening in de volle breedte
✓ Alle kennis in eigen huis
✓ Wetenschappelijke werkplaatsen
✓ Vooruitstrevende en innovatieve
oplossingen

De labels binnen het Arbo Unie concern
dragen vanuit hun eigen invalshoek en
specialisme bij aan de visie van Arbo Unie.

MVO beleid
In de wereld om ons heen streven we naar verbetering van
vitaliteit en gezondheid en nemen we daarin onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid.
We werken vanuit drie MVO-pijlers: People, Planet en
Prosperity. Iedere pijler bevat concrete doelstellingen
waarmee we bijdragen aan een duurzame samenleving.

Onze aanpak
Steeds meer werkgevers ervaren dat juist het versterken van mensen het verschil maakt. Dit
zorgt voor betrokken en gemotiveerde mensen, die in hun kracht staan en plezier hebben
in het werk dat ze doen én in hun leven. Door de focus te leggen op de juiste
energiebronnen(werk, privé en persoon) krijg je vitale en betrokken mensen en daarmee
maak je jouw organisatie succesvoller. Arbo Unie helpt organisaties om succesvoller te
worden.
Dit doen we op drie gebieden: we helpen bij herstel na uitval, we voorkomen dat
problemen optreden door risico’s in kaart te brengen en we zorgen ervoor dat we mensen
in hun kracht zetten als het om werk, gezondheid en vitaliteit gaat.
We richten ons op

je medewerker

het team én

de organisatie,

zodat ieder vanuit zijn eigen rol verantwoordelijkheid kan nemen voor bijvoorbeeld zijn of
haar gezondheid, vitaliteit of sociale veiligheid.

Onze aanpak
Wij helpen je op basis van heldere inzichten, die we verkrijgen uit verschillende databronnen, van
waaruit veel persoonlijke en gedetailleerde kennis over branches, organisaties, leeftijd en functie
beschikbaar is.
De drie belangrijkste pijlers in de route naar een succesvolle organisatie zijn:
•
de Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E),
•
het Preventief Medisch Onderzoek (PMO/PAGO) en
•
verzuimbegeleiding en re-integratie.
Als eerste stap geldt de RI&E voor analyses op organisatieniveau, waarna vervolgens met de
tweede stap van het PMO/PAGO kan worden ingezoomd op de gezondheid en vitaliteit van
medewerkers. Deze bevindingen worden aangevuld met knelpunten vanuit de verzuim- en reintegratiebegeleiding.

Op basis van de verzamelde data en informatie van jouw organisatie en medewerkers kunnen we
jullie goed en adequaat adviseren. Om de inzetbaarheid van je medewerkers te verhogen, speelt
gedragsverandering een grote rol. Dat is in de praktijk vaak de grootste uitdaging. Daarom geven
we duidelijk aan hoe je het beoogde resultaat het beste kunt bereiken. Met interventies die hun
effect in de praktijk hebben bewezen en passen bij de behoefte van jouw organisatie. Door het
effect te monitoren zorgen we ervoor dat het resultaat ook behouden wordt. Hierbij geven we veel
aandacht aan het vasthouden van het nieuwe geleerde gedrag.

Risico-inventarisatie
en -evaluatie
Neem het seRIEus!
Werkomstandigheden die het werk van je
medewerkers optimaal ondersteunen. Dat is de basis
voor succes. Door hier regelmatig aandacht aan te
geven voorkom je onnodige risico’s. De risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) van Arbo Unie helpt
je daarbij.

De belangrijkste punten op een rij:
• inzicht in de belangrijkste
verbeterpunten
• aan de slag met een concreet
plan van aanpak
• ontvang directe ondersteuning
vanuit een breed scala aan
professionals
• startpunt voor het PAGO/PMO.
• organisaties waarderen RI&E van
Arbo Unie gemiddeld met een 8.
Kosten
Vanaf € 995,00

Elke branche of organisatie heeft zijn eigen specifieke
risico’s. Daar passen we de omvang en de inhoud van
de RI&E goed op aan. De professionals van Arbo Unie
weten alles over jouw branche. Dat zorgt ervoor dat er voor de juiste maatregelen en bijpassende
oplossingen wordt gekozen, met als resultaat betrokken en gemotiveerde medewerkers.
Met de RI&E kiezen we samen de doelen en gewenste aanpak. Je hebt de keuze om de RI&E zelf uit
te voeren, samen te doen of te laten verzorgen door Arbo Unie. Na de inventarisatie en de
beoordeling van de risico’s adviseren onze deskundigen je over passende oplossingen, die deze
risico’s verminderen of voorkomen en op die manier de inzetbaarheid vergroten. De risico’s die naar
voren komen, vormen de basis voor de inhoud van uw PAGO/PMO. Arbo Unie beschikt over
gecertificeerde deskundigen die de RI&E kunnen uitvoeren, begeleiden of toetsen.
Meer informatie
Voor meer informatie bekijk onze website voor onder andere een whitepaper, animatie en
veelgestelde vragen.

Thema
Basis op orde

Preventief medisch onderzoek
Prestaties lever je met gezonde en vitale werknemers.

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is het perfecte startpunt voor optimaal presterende
medewerkers. Het biedt zicht op hun werkvermogen, mentale veerkracht, eventuele gezondheidsrisico’s
en leefstijl. De uitkomsten van het onderzoek helpen je bij het stimuleren van gezond gedrag.
Met de bevindingen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie en het advies van onze bedrijfsarts stellen
we de inhoud van de online vragenlijst en het gezondheidsonderzoek voor je organisatie samen.
In een ‘vitale koers gesprek’ leggen we de verbinding met
de ambitie en doelstellingen van de organisatie.
Hoe meer medewerkers meedoen, hoe meer baat er is bij
de resultaten. Dit stimuleren we onder andere met visuele
vragenlijsten, animatiefilmpjes en korte, motiverende
bijeenkomsten die echt aanzetten om op een
laagdrempelige manier aan de slag te gaan met
gezondheid en vitaliteit. Ook bieden we een inspirerende
sessie voor leidinggevenden waarin zij handvatten
meekrijgen om in gesprek te gaan met hun medewerkers
over vitaliteit.

De belangrijkste punten op een rij:
• inzicht in werkgerelateerde
risico’s en persoonlijke
energiebronnen
• stimuleren eigen
verantwoordelijkheid
• medewerkers in hun kracht
zetten, met energie voor werk,
thuis en zichzelf.
Kosten
Op maat

Meer informatie
Bekijk website voor onder andere een infographic, animatie.

Thema
Basis op orde

Verzuimtraining
Een regierol omtrent verzuim voor je leidinggevenden
Organisaties willen graag dat de leidinggevenden hun regierol pakken wat betreft verzuim. Om dit
goed te kunnen doen hebben ze natuurlijk handvatten nodig. Naast het weten wat wel/niet gevraagd
mag worden aan een medewerker en de rol van de leidinggevenden en de bedrijfsarts is het voor
leidinggevenden van belang dat zij tijdig signalen (h)erkennen, dit vervolgens bespreekbaar maken
en te sturen op actie. Wat gaat iemand doen om effectief met zijn/haar situatie om te gaan?
Arbo Unie zal interactief de verschillende visies op verzuim presenteren: medisch model versus
gedragsmodel. Wat zijn de voor- en nadelen van elke aanpak? Hoe beïnvloed je het
(verzuim)gedrag van medewerkers? Ook de verzuimoorzaken en beïnvloedingsmogelijkheden
komen aan de orde (privé, werk, e.d.). Daarnaast zal er stilgestaan worden bij psychische klachten.
Voor leidinggevenden is het van belang dat zij
tijdig signalen (h)erkennen, dit vervolgens
bespreekbaar maken en te sturen op actie. Wat
De belangrijkste punten op een rij:
gaat iemand doen om effectief met zijn/haar
• leidinggevenden krijgen
situatie om te gaan?
handvatten om hun regierol in het
verzuim te vervullen.
Deze training wordt altijd met de organisatie
leidinggevenden weten wat
•
vormgegeven en is dus maatwerk. Afhankelijk
wel/niet gevraagd mag worden
van de wensen zullen we langer stilstaan bij
• leidinggevenden kunnen het
bepaalde onderwerpen. Wat ook vaak wordt
gesprek voeren met het oog op
ingezet is een trainingsacteur waarbij er
activatie van de medewerker.
geoefend wordt in het voeren van
verzuimgesprekken. Centraal staan steeds de
vragen: wat mag je wel/niet vragen? Hoe
Kosten
activeer je als teamleider je medewerker en hoe
Op maat
voer je de regie op het verzuimproces?

Thema
Basis op orde

Training preventiemedewerker
Help je werkgever bij de dagelijkse
veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden
Als preventiemedewerker help je je werkgever bij de
dagelijkse veiligheid, gezondheid en
arbeidsomstandigheden. Deze basistraining bied je
nuttige kennis en houvast om deze functie effectief en
efficiënt in te vullen. Zo krijg je inzicht in uiteenlopende
arbo-aspecten en word je hierin getraind.
De training is bedoeld voor werknemers die de functie
van preventiemedewerker (gaan) invullen en
medewerkers die al belast zijn met het ontwikkelen en
bewaken van arbobeleid.

De belangrijkste punten op een rij:
• volg de basistraining
• of kies voor extra coaching
• deskundige begeleiding.
Kosten
€ 446,50
Direct aanmelden
Klik hier om je direct aan te
melden.

De training duurt een dag en wordt op diverse plaatsen in Nederland gegeven. Alle deelnemers gaan na
afloop van de training naar huis met een voor je eigen organisatie gemaakt “benodigd
deskundigheidsniveau preventiemedewerker”.
Heb je na deze training behoefte aan extra ondersteuning? Kies dan voor extra coaching door een van
‘’Reacties van deelnemers:
onze zeer ervaren arbo-professionals op locatie bij je organisatie. Tijdens deze begeleiding kun je naar
eigen behoefte de wensen en risico’s van jouw organisatie behandelen. duidelijke uitleg, veel
Meer informatie
Bekijk onze website voor meer informatie.

uitwisseling van informatie
en kennis, geeft een goed
beeld wat de taak van
preventiemedewerker
inhoudt.’’

Thema
Basis op orde

RI&E Thuiswerken
Verdiepende Risico- Inventarisatie en Evaluatie
Met de RI&E Thuiswerken krijgt de klant een goed beeld van de thuissituatie van de medewerkers op het
gebied van: Werkplekinrichting en -omgeving, Psychosociale belasting en Veiligheid. Tevens biedt het
mooie inzichten om bijvoorbeeld het thuiswerkbeleid te ontwikkelen en na te denken over de inrichting
van het kantoor van de toekomst. Ook kan er gerichter geadviseerd worden om de goede balans tussen
de fysieke en mentale belasting van het thuiswerken nog beter te ondersteunen.

De “RI&E thuiswerken” is een online vragenlijst die door de
medewerkers van de organisatie ingevuld wordt. De vragenlijst
gaat in op de ergonomische inrichting van de werkplek, de
werkorganisatie en psychosociale aspecten en de veiligheid van
de werkplek thuis. De RI&E thuiswerken is in het Nederlands en in
het Engels.

De belangrijkste punten op een rij:
• thuissituatie medewerkers goed in
beeld
• inzichten voor thuiswerkbeleid
• ondersteuning in het vinden van
de balans tussen fysiek en
mentaal.
Kosten
Vanaf 2.339,-

Na de intake starten we met de inrichting van de vragenlijst.
Deze ondersteunen we met een communicatiepakket voor uw
medewerkers. Wij bewaken de respons van de medewerkers die
hieraan meedoen.
Met de resultaten stellen we een rapportage op en bespreken
we de follow-up, passend bij de ambitie van de organisatie.
Denk hierbij aan het opstellen van een ‘beleid Thuiswerken’,
verdiepende werkplekonderzoeken of voorlichting en instructie
voor ergonomische middelen en/of organisatorische
maatregelen op afdelings- of bedrijfsniveau.

Thema
Hybride werken

E-learning gezond en effectief
(thuis)werken
Professional advies om plezier in het werk te verhogen
Een op de vijf medewerkers krijgt last van nek en schouders bij het werken met de computer. Als een
medewerker weet hoe het beste met de computer gewerkt kan worden, leidt dat tot minder uitval.
Met deze E-learning ondersteunen wij jouw organisatie zo effectief mogelijk. Je medewerkers krijgen
inzicht in verbeterpunten voor het inrichten van hun werkplek. Ze leren hun werk beter te organiseren
en hun werkwijze eventueel aan te passen. Dit kunnen ze dit direct in praktijk toepassen. De Elearning is effectief en kan op elke moment gevolgd worden. Het resultaat: betere
arbeidsomstandigheden, hogere productiviteit, efficiency en meer plezier in het werk.
Samen met onze ergonomen bepaal je welke medewerkers in aanmerking komen voor de E-learning
en hoe we samen het beste resultaat kunnen bereiken. Vervolgens wordt in een Excel-overzicht
aangegeven wie er binnen welk termijn worden uitgenodigd voor de E-learning. Deze medewerkers
ontvangen een e-mail met de uitnodiging om in te loggen voor de E-learning. Nadat alle
medewerkers de E-learning hebben afgerond, volgt
er een evaluatiegesprek met de ergonoom om te
bespreken of de acties goed worden opgevolgd en
De belangrijkste punten op een rij:
of de klachten zijn verminderd. Mochten er specifieke
• tips inrichten werkplek
problemen naar voren komen, dan zijn er
• werk beter kunnen organiseren
verschillende vervolgtrajecten mogelijk. Alle expertise
• bewustzijn werkhoudig en
die daarbij nodig is, hebben we zelf in huis. Onze
klachtenvermindering.
professionals werken samen in een multidisciplinair
team. Hierdoor profiteer je van korte lijnen en kunnen
Kosten
wij voor jouw organisatie de juiste professional op het
Vanaf 20,- per medewerker
juiste moment inzetten. De E-learning is beschikbaar in
het Nederlands en Engels.
Meer informatie
Bekijk onze Flyer over deze E-learning.

Thema
Hybride werken

Onderzoek Arbeids- en
organisatiedeskundige
Concreet advies om een te hoge werkdruk of ziekteverzuim te voorkomen
Ervaar je problemen met een hoge werkdruk of een hoog ziekteverzuim? Dan kunnen we je een
onderzoek door een Arbeids- en organisatiedeskundige bieden.
We starten met een voorbereidend gesprek. Hierin gaan we in gesprek over de vraagstelling en
zaken die in uw organisatie belangrijk zijn. Ook bespreken we de opzet en planning van het
onderzoek. Dit kan een onderzoek zijn wat is gericht op bijvoorbeeld werkdruk of verzuim. Op basis
van het voorbereidend gesprek kunnen er verschillende tools worden ingezet voor de inventarisatie.
Denk hierbij aan een kwantitatief onderzoek, kwalitatief onderzoek of een combinatie van deze
twee. De resultaten presenteren we in een gezamenlijke werkconferentie met het
managementteam. We geven een concreet advies, dat aansluit op de situatie in jouw organisatie.

De belangrijkste punten op
een rij:
• concreet advies passend
bij jouw organisatie
• voorkom hoge werkdruk
• voorkom ziekteverzuim.
Kosten
Op maat

Thema
Mentale veerkracht

Sturen op mentale veerkracht
Leer de signalen van werkstress kennen bij je werknemers
Herken je tijdig de signalen van werkstress bij je werknemers? Leidinggevenden spelen daarbij een belangrijke rol. Zij weten als geen ander wat er speelt
in hun team en kunnen tijdig het gesprek hierover aangaan. Een activerend gesprek tussen leiding en medewerker hierover op gang brengen is de

kern van deze training voor leidinggevenden.

Arbo Unie biedt met het programma ‘Sturen op mentale veerkracht’ voor leidinggevenden de mogelijkheid om
handen en voeten te geven aan het onderwerp mentale veerkracht. Volgens ons hoort daar de begrippen
‘veeleisend helpen’ en de ‘kracht van doen’ bij. Zo kunnen leidinggevenden hun medewerkers stimuleren om
actief bezig te zijn met mentale veerkracht. De leidinggevende faciliteert medewerkers bij het realiseren van
acties.
Workshop sturen op Mentale Veerkracht
Tijdens een energieke bijeenkomst wordt gewerkt aan twee centrale thema’s:
• Wat is stress en mentale veerkracht, en wat betekent het voor jezelf?
• Hoe stuur je op een gezonde mentale veerkracht bij medewerkers (veeleisend helpen)?
Intervisiebijeenkomsten
Samen met circa 8 collega leidinggevenden worden praktische en
actuele cases doorgenomen als concrete voorbereiding op de
praktijk. Het gaat hierbij niet om theorie maar over het praktisch
handelen en de juiste aansluiting vinden bij je team. Individuele
coaching kan onderdeel zijn. Tijdens het programma is er
afstemming met het hoger management over de rol van hen in
het leerproces van de leidinggevenden. Deze training is er zowel
voor leidinggevenden als medewerkers.
Het resultaat?
Deelnemers ontdekken hoe ze grip op hun werk en leven houden.
Hoe ze gezond en vitaal blijven door in hun kracht te zitten. Zo
versterken ze het vermogen om snel te herstellen na stress of
tegenslag en houden ze de regie over hun eigen inzetbaarheid.

De belangrijkste punten op een rij:
• herken werkstress
• leidinggevenden spelen
belangrijke rol
• optimaal blijven presteren.
Kosten
Vanaf €1.120,-

Thema
Mentale veerkracht

Training ErgoCoach
Een eigen ErgoCoach in je organisatie
Wie weet er binnen jouw organisatie hoe je een werkplek optimaal moet instellen? Wie helpt jouw
organisatie bij het voorkómen van lichamelijke klachten als gevolg van een verkeerde werkopstelling?
Het antwoord: je eigen ErgoCoach! De professionals van Arbo Unie trainen medewerkers om de rol van
ErgoCoach te kunnen vervullen. Hierdoor beschikt jouw organisatie over de kennis om jullie werkplekken
optimaal in te richten.
De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de training:
• ontstaansfactoren van lichamelijke klachten in relatie tot
beeldschermwerk;
• ergonomie van de beeldschermwerkplek (werkplekinrichting,
werkhouding, meubilair en omgevingsfactoren);
• handvatten om zelfstandig werkplekonderzoeken uit te
voeren;
• het uitbrengen van adviezen ten aanzien van de inrichting van
de werkplek en het gebruik van hulpmiddelen;
• criteria wanneer verwijzing naar specialisten (ergonoom,
bedrijfsarts, etc.) noodzakelijk is.

De belangrijkste punten op een rij:
• train je eigen medewerkers tot
ErgoCoach
• beschik intern over de kennis om
werkplekken optimaal in te
richten.
Kosten
€ 446,50

De training is bedoeld voor werknemers die de rol van
ErgoCoach gaan vervullen of behoefte hebben aan een
herhaling hiervan. Ook voor preventiemedewerkers die de
eendaagse training Preventiemedewerker hebben gehad, is dit
een geschikte verdieping.
Meer informatie
Op onze website vind je meer informatie waaronder een leaflet.

Thema
Fysieke belasting

Werkplekonderzoek

Een passend advies om gezondheidsklachten te verminderen
De manier waarop een beeldscherm- of productiewerkplek is ingericht heeft invloed op de
gezondheid, de veiligheid en de lichamelijke belasting van de werknemer.
Bij fysieke klachten aan rug, schouder of nek
beoordeelt een ergonoom of arbo-adviseur van Arbo
Unie alle mogelijke risicofactoren aan de hand van
een persoonlijke analyse. Je krijgt aanbevelingen op
het gebied van ergonomie, werkorganisatie, gebruik
van hulpmiddelen en werkhouding om eventuele
knelpunten weg te nemen.
Bij overige gezondheidsklachten kan de
arbeidhygiënist worden ingeschakeld. Deze brengt in
kaart welke klachten zich voordoen en of er factoren
op de werkplek zijn die deze klachten veroorzaken,
zoals het binnenklimaat of blootstelling aan
chemische stoffen.

De belangrijkste punten op een rij:
• ontvang gericht advies
• verminder klachten
• gezonde medewerkers
presteren beter.
Kosten
€ 638,00 (regulier)
€ 478,50 (online)

Meer informatie

Bekijk onze website voor meer informatie.

Thema
Fysieke belasting

Contactgegevens Arbo Unie
088-27 26 000
www.arbounie.nl
info@arbounie.nl

Lekker in je vel

