
€100 Korting 
voor lezers van Rendement

+ E X t r A  Ko r t i n g

voor Premium-abonnees w w w . a r b o d a g . n l

De arbo-opleidingen van Rendement: 
K Preventiemedewerker basis K Preventiemedewerker vervolg
K Vertrouwenspersoon basis   K Vertrouwenspersoon vervolg
K RI&E in één dag

De gezondheid en 
veiligheid 

van u en uw collega’s 
verdienen een 

goede arbo-opleidingPo
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Unieke drietrapsopzet
De arbo-opleidingen van Rendement kennen een unieke 

drietrapsopzet (m.u.v. RI&E in één dag). Dat betekent dat u 

goed beslagen ten ijs komt op de praktijkdag. Bovendien kunt 

u na afloop met al uw arbovragen terecht bij uw docent.

1. Voorafgaand aan de training ontvangt u van ons een 

handig dossier. Dit dossier bevat onmisbare informatie 

over het betreffende onderwerp. 

2. Op de trainingsdag krijgt u van onze deskundige docent 

alle cursusstof op een praktische manier uitgelegd. 

3. Na afloop van de trainingsdag heeft u zes maanden lang 

de gelegenheid om al uw persoonlijke arbovragen te 

stellen aan onze arbodeskundigen.

Altijd in de buurt
De praktijkdagen vinden plaats in Eindhoven, Zwolle, 

Rotterdam en Utrecht. U hoeft dus nooit ver te reizen om 

deze praktijkkennis op te doen. Alle opleidingslocaties zijn 

bovendien uitstekend bereikbaar met de auto en het openbaar 

vervoer.

Korting voor lezers van Rendement
De opleidingen zijn speciaal ontwikkeld voor 

lezers van Rendement en kenmerken zich 

dus door hun no-nonsense-insteek, 

begrijpelijke taal en praktijkgerichte 

doelen. Lezers van Rendement 

krijgen bovendien een fikse korting,

waardoor u het eerste 

voordeel al direct bij 

inschrijving heeft.

Bovendien: 
Extra korting   
voor Premium-abonnees of 

als u met meerdere personen 

een opleiding volgt

U kunt 
deze bon ook faxen: 
(010) 243 90 28

5 goede redenen om te 
kiezen voor de arbo-opleidingen 

van Rendement:

www.arbodag.nl

Voor elke deelnemer
gratis een 
praktische 
BHV-noodset!

!
korting

Les van arbospecialisten
Praktijkgericht, dus direct
toepasbaar
Na afloop persoonlijk contact
met docent voor vragen
Korting voor lezers van
Rendement
Op 4 plaatsen in Nederland,
dus altijd in de buurt
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Als u zich niet bewust bent van de risico’s op de werk-

vloer, kunt u erop wachten dat er iets misgaat. En dat 

terwijl ú verantwoordelijk bent! Op de hoogte blijven, 

is dus een absolute must. Een arboprofessional weet als 

geen ander wat er allemaal mis kan gaan. Een goede on-

dergrond voorkomt vervelende uitglijders. Daarom biedt 

Rendement u een aantal praktijkgerichte opleidingen. Op 

een manier zoals u van ons gewend bent: zonder blabla 

en direct toepasbaar in de praktijk van alledag. Of het 

nu gaat om het verlenen van eerste hulp, vertrouwens-

personen of het opstellen van een risico-inventarisatie en 

-evaluatie (RI&E), met de arbo-opleidingen van Rende-

ment maakt u het voor u en 

uw collega’s een 

stuk veiliger op de 

werkplek!

Voor alle organisaties is een RI&E verplicht, maar door alle 
gecompliceerde regelgeving heeft nog maar 40% van de organisaties 
de RI&E op orde. Naast dat het opstellen van een RI&E ingewikkeld is, 
kunnen de kosten ook behoorlijk oplopen. Tijdens deze training stelt 
u uw eigen goedgekeurde RI&E op, waardoor u aan de belangrijkste 
verplichting van de Arbowet voldoet. Uw RI&E wordt officieel getoetst 
door een gecertificeerd arbodeskundige. 

Organisaties <50 medewerkers
Na afloop van de training ontvangt u binnen twee werkdagen een 
toetsingsbrief van de gecertificeerde arbodeskundige. Door deze 
toetsingsbrief voldoet uw RI&E aan de wettelijke verplichting. 

Organisaties >50 medewerkers
Na afloop van de training ontvangt u binnen twee werkdagen een 
adviesbrief. De brief bevat eventueel nog een aantal verbetertips om 
uw RI&E aan de wettelijke eisen te laten voldoen. Uw RI&E is nog niet 
getoetst, maar geeft wel een perfecte basis voor de verdere uitvoering. 

Bestemd voor:
• Arboprofessionals
• Arbocoördinatoren
• Vertrouwenspersonen
• VGWM-commissieleden
• Preventiemedewerkers
• BHV’ers
• Medewerkers personeelszaken
Duur Eendaagse training
Data
6 februari 2014 in Utrecht
20 maart 2014 in Utrecht
17 juni 2014 in Utrecht

Prijzen 
• € 825 voor niet-abonnees 
• € 725 voor abonnees op één 

van de Rendement-edities 
• € 695 voor Premium-abonnees 
• € 645 voor de 2e en 3e deelne-

mer van dezelfde organisatie
• € 195 voor de 4e deelnemer 

van dezelfde organisatie

Vertrouwenspersoon basis
Opvangen en begeleiden
Uw organisatie is volgens de Arbowet verplicht beleid te voeren met 
betrekking tot het beschermen van uw werknemers tegen (seksuele) inti-
midatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie. Meestal begint dat 
met het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Deze training bereidt de 
vertrouwenspersoon voor op zijn of haar taak. Na deze training bent u in 
staat om collega’s op te vangen en om samen tot een oplossing te komen. 

Vertrouwenspersoon vervolg
Vervelende problemen oplossen

Als vertrouwenspersoon is het belangrijk op de hoogte te zijn van de 
juridische maatregelen die bijvoorbeeld bij ongewenst gedrag tot uw 
beschikking staan. Tijdens deze eendaagse training ontdekt u precies wat 
u als vertrouwenspersoon wel of niet mag. U leert het verschil tussen 
een arbeidsconflict en ongewenst gedrag, zodat u met een doeltreffend 
advies kunt komen. Daarnaast komen de eisen waaraan een klachtre-
glement moet voldoen aan bod. Alleen met de juiste klachtenprocedure 
worden vervelende problemen op de werkvloer op de juridisch juiste 
manier opgelost.   

De volgende onderwerpen 
komen aan bod:
• Rechtspositie vertrouwens-

persoon
• Werkwijze klachtencommissie
• Proceduregang Commissie 

Gelijke Behandeling
• Jurisprudentie ongewenst 

gedrag
• Beleid, preventie en  

communicatie
Bestemd voor:
• Vertrouwenspersonen
• Leden klachtencommissie
• Preventiemedewerkers

• OR-leden
• VGWM-commissieleden
• Arbocoördinatoren
• HR-managers 
Duur Eendaagse training
Datum 22 mei 2014 in Utrecht
Prijzen 
• € 725 voor niet-abonnees 
• € 625 voor abonnees op één 

van de Rendement-edities 
• € 595 voor Premium-abonnees 
• € 545 voor de 2e en 3e deelne-

mer van dezelfde organisatie
• € 195 voor de 4e deelnemer 

van dezelfde organisatie

De volgende onderwerpen 
komen aan bod:
• Inzicht in de arbowetgeving
• Rol, taak en functie van de  

vertrouwenspersoon
• Gesprekken voeren met  

slachtoffers
• Oplossingen en adviezen over 

preventie
• Samenwerking  

overheidsdiensten
• Beleid ongewenst gedrag
Bestemd voor:
• Vertrouwenspersonen
• Preventiemedewerkers
• OR-leden
• VGWM-commissieleden
• Arbocoördinatoren

Duur Eendaagse training
Data
8 april 2014 in Zwolle
17 april 2014  in Rotterdam
13 mei 2014  in Utrecht
15 mei 2014 in Eindhoven
Prijzen 
• € 725 voor niet-abonnees 
• € 625 voor abonnees op één 

van de Rendement-edities 
• € 595 voor Premium-abonnees 
• € 545 voor de 2e en 3e deelne-

mer van dezelfde organisatie
• € 195 voor de 4e deelnemer 

van dezelfde organisatie

Preventiemedewerker basis
Veilige en gezonde werkomstandigheden
Volgens de Arbowet moeten preventieve taken op het gebied van 
arbeidsomstandigheden door uw organisatie zelf worden geregeld. De 
preventiemedewerker is hiervoor aangesteld. Iedere organisatie met meer 
dan 25 werknemers is verplicht minimaal één preventiemedewerker in 
dienst te hebben. Als preventiemedewerker bent u de spin in het web van 
de arbeidsomstandigheden in uw organisatie. 

De volgende onderwerpen 
komen aan bod:
• Inzicht in de arbowetgeving
• De rol van de preventiemede-
werker

• Risico-inventarisatie en -evalu-
atie (RI&E)

• Samenwerking met overheids-
diensten

• Adviseren over het arbobeleid
• Voorlichting geven over veilig-

heid en gezondheid 
Bestemd voor:
• Arbocoördinatoren 
• Preventiemedewerkers
• OR-leden  
• VGWM-commissieleden

Duur Eendaagse training
Data
3 april 2014  in Zwolle
15 april 2014  in Rotterdam
13 mei 2014  in Eindhoven
22 mei 2014 in Utrecht
Prijzen 
• € 725 voor niet-abonnees 
• € 625 voor abonnees op één 

van de Rendement-edities 
• € 595 voor Premium-abonnees 
• € 545 voor de 2e en 3e deelne-

mer van dezelfde organisatie
• € 195 voor de 4e deelnemer 

van dezelfde organisatie

Preventiemedewerker vervolg
Perfect arbobeleid in bedrijf

Deze vervolgtraining is speciaal ontwikkeld voor de preventiemedewerker 
die zijn of haar functioneren wil toetsen en verder wil verbeteren. Deze 
training biedt veel ruimte voor ieders eigen inbreng en geeft deelnemers 
de kans ervaringen en praktische tips uit te wisselen.

De volgende onderwerpen 
komen aan bod:
• Arbowetgeving en nieuwe 

ontwikkelingen opfrissen
• Deskundige oplossingen en 

adviezen geven over preventie
• De arbocatalogus inpassen naar 

aanleiding van de RI&E
• Adviseren in het arbobeleid en 

leren over veranderprocessen in 
organisaties

• Voorlichting geven over veiligheid 
en gezondheid

• Arbomanagementsystemen, 
zoals OHSAS 18001

Bestemd voor ervaren 
• Arbocoördinatoren
• Preventiemedewerkers
• OR-leden
• VGWM-commissieleden
Duur Eendaagse training
Datum 27 mei 2014 in Utrecht
Prijzen 
• € 725 voor niet-abonnees 
• € 625 voor abonnees op één 

van de Rendement-edities 
• € 595 voor Premium-abonnees 
• € 545 voor de 2e en 3e deelne-

mer van dezelfde organisatie
• € 195 voor de 4e deelnemer 

van dezelfde organisatie
Meer informatie op www.arbodag.nl/prevver

Meer informatie op www.arbodag.nl/rie

Meer informatie op www.arbodag.nl/vpver

Meer informatie op www.arbodag.nl/vpMeer informatie op www.arbodag.nl/prev

Ik geef mij hierbij op voor de 
arbo-opleiding(en)Ja

Preventiemedewerker basis Preventiemedewerker vervolg 
Vertrouwenspersoon basis Vertrouwenspersoon vervolg 
RI&E in één dag

Ik wil de opleiding(en) gaan volgen in   
       Eindhoven*           Zwolle*          Rotterdam*        Utrecht

Als Rendement-lezer krijg ik €100 korting op de normale prijs!
Als Premium-abonnee krijg ik €130 korting op de normale prijs!
Ik ben geen abonnee.

Naam organisatie

Naam 1e deelnemer    m/v

E-mailadres   

Naam 2e deelnemer    m/v

E-mailadres     

Naam 3e deelnemer    m/v

E-mailadres     

Postadres

Postcode 

Plaats

Telefoon 

Datum

Handtekening

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Betaling geschiedt voorafgaand aan de training. Annuleren 
kan kosteloos tot vier weken voor aanvang van de training. U kunt uw plaats altijd door een 
vervanger laten innemen.

Voor elke deelnemer 

gratis een praktische 

BHV-noodset!

Heeft u interesse in een arbo-opleiding exclusief bij u op kantoor? 
Dat is mogelijk! Een incompany-training heeft veel voordelen. 
De training wordt perfect afgestemd op uw medewerkers en organisatie. 
Daarnaast bespaart u ook veel geld. Een incompany-training is in verhou-
ding een stuk goedkoper dan wanneer de deelnemers zich opgeven voor 
de training met een open inschrijving. Ontdek wat uw voordeel is en mail 
uw aanvraag naar incompany@rendement.nl.

Voordelig incompany!

RI&E in één dag
Uw eigen goedgekeurde RI&E

* alleen mogelijk bij Preventiemedewerker basis en Vertrouwenspersoon basis

F0114AO

€100 Korting 
voor lezers van Rendement

+ E X t r A  Ko r t i n g
voor Premium-abonnees


