
Les van arbospecialisten

Praktijkgericht, dus direct
toepasbaar

Na afloop persoonlijk contact
met docent voor vragen

Korting voor lezers van
Rendement

Kan ook bij u op de zaak 
worden gegeven
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Zeven ééndaagse arbo-opleidingen
voor een betere en gezondere werkomgeving

5 goede redenen om te 
kiezen voor de arbo-opleidingen 

van Rendement:
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U kunt 
deze bon ook faxen: 
(010) 243 90 28
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Prijzen en kortingen
                    Voor de opleidingen Preventiemedewerker 
basis, Preventiemedewerker vervolg, Vertrouwenspersoon 
basis en Vertrouwenspersoon vervolg gelden de volgende 
prijzen en kortingen (per training):

Voor de opleiding RI&E in één dag gelden de volgende 
prijzen en kortingen:

Voor de opleidingen Grip op verzuim en Voorkom een 
burn-out gelden de volgende prijzen en kortingen (per 
training):

• € 725 voor niet-abonnees; 
• € 100 korting voor lezers van Rendement: zij betalen € 625; 
• € 130 korting voor Premium-abonnees: zij betalen slechts € 595;
• De 2e en 3e deelnemer van dezelfde organisatie ontvangen nog 

meer korting: zij betalen slechts € 545 voor deze opleiding;
• € 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie.

• € 825 voor niet-abonnees; 
• € 100 korting voor lezers van Rendement: zij betalen € 725; 
• € 130 korting voor Premium-abonnees: zij betalen slechts € 695;
• De 2e en 3e deelnemer van dezelfde organisatie ontvangen nog  

meer korting: zij betalen slechts € 645 voor deze opleiding;
• € 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie.

• € 625 voor niet-abonnees 
• € 100 korting voor lezers van Rendement: zij betalen € 525; 
• € 130 korting voor Premium-abonnees: zij betalen slechts € 495;
• De 2e en 3e deelnemer van dezelfde organisatie ontvangen nog  

meer korting: zij betalen slechts € 445 voor deze opleiding;
• € 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie.

Voordelig incompany!
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 incompa-

ny-training is in verhouding een stuk goedkoper dan wanneer de 

deelnemers zich opgeven voor de training met een open inschrij-

ving. Kijk op www.rendement.nl/incompany of mail uw 

aanvraag naar incompany@rendement.nl en ontdek wat 

uw voordeel is!

!
korting

K Preventiemedewerker basis K Preventiemedewerker vervolg 

K Vertrouwenspersoon basis K Vertrouwenspersoon vervolg

K RI&E in één dag K Grip op verzuim K Voorkom een burn-out
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€100 KORTING voor lezers van Rendement
€130KORTINGvoor Premium-abonnees

Een veiligere 
werkplek heeft u 
zelf in de hand

€100 KORTING voor lezers van Rendement
€130KORTINGvoor Premium-abonnees



Uw collega’s vertrouwen op uw deskundigheid. 
                   Zorg dus voor voldoende arbokennis!

Als arboverantwoordelijke bent u altijd bezig met het in kaart brengen en verkleinen van risico’s op 

de werkvloer. Gelukkig kunt u één groot risico uitsluiten: namelijk dat er te weinig kennis binnen 

uw organisatie is over belangrijke arbo-onderwerpen. Rendement biedt u namelijk een aantal prak-

tijkgerichte arbo-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-opleidin-

gen van Rendement maakt u het voor u en uw collega’s een stuk veiliger op de werkplek!

RI&E in één dag
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. 
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:
• Arbocoördinatoren
• Vertrouwenspersonen
• VGWM-commissieleden
• Preventiemedewerkers
• BHV’ers
• HR-medewerkers

Duur 1 dag

Data
8 oktober 2015  in Utrecht
10 december 2015  in Utrecht

Meer informatie op www.arbodag.nl/rie

Een zieke werknemer kost u als werkgever gemiddeld € 250 per dag. 
Samen met de werknemer bent u verantwoordelijk voor de re-integra-
tie. In de Wet verbetering poortwachter staan uw rechten en plichten 
als werkgever. Maar wat mag u van de werknemer verwachten, welke 
ondersteuning biedt de bedrijfsarts en wat doet het UWV?
Tijdens de eendaagse training Grip op verzuim leert u welke gevolgen 
verzuim voor u heeft. Daarnaast krijgt u zicht op uw wettelijke verplich-
tingen en die van uw medewerkers. Wij zorgen ervoor dat u dus echt 
grip krijgt op het kostbare verzuim binnen uw organisatie!

Grip op verzuim

Bestemd voor:
• HR-medewerkers
• Personeelsfunctionarissen
• Arboverantwoordelijken
• Casemanagers
• Leidinggevenden
• OR-leden

• Ondernemers in het midden- en 
kleinbedrijf

Duur 1 dag

Data
3 november 2015 in Utrecht

Meer informatie op www.arbodag.nl/vzm

Uw organisatie is volgens de Arbowet verplicht beleid te voeren met 
betrekking tot het beschermen van uw werknemers tegen (seksuele) 
intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie. Meestal begint 
dat met het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Na deze training 
bent u in staat om collega’s op te vangen en om samen tot een oplossing 
te komen. 
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:
• Preventiemedewerkers
• OR-leden
• VGWM-commissieleden
• Arbocoördinatoren

Duur 1 dag

Data
15 oktober 2015 in Zwolle
3 november 2015 in Rotterdam
19 november 2015 in Eindhoven
1 december 2015 in Utrecht

Meer informatie op www.arbodag.nl/vp

Preventiemedewerker basis
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 preventiemedewerker
• Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
• Samenwerking met overheidsdiensten
• Adviseren over het arbobeleid
• Voorlichting geven over veiligheid en gezondheid 

Preventiemedewerker vervolg
Deze vervolgtraining is speciaal ontwikkeld voor de preventiemedewer-
ker 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

Meer informatie op www.arbodag.nl/prevver

Vertrouwenspersoon basis

Bestemd voor ervaren 
• Arbocoördinatoren
• Preventiemedewerkers
• OR-leden
• VGWM-commissieleden

Duur 1 dag

Data 
3 december 2015 in Utrecht

Bestemd voor:
• Arbocoördinatoren
• Preventiemedewerkers
• OR-leden
• VGWM-commissieleden

Duur 1 dag

Data
13 oktober 2015 in Zwolle
5 november 2015 in Rotterdam
17 november 2015 in Eindhoven
24 november 2015 in Utrecht

Meer informatie op www.arbodag.nl/prev

De prijzen van de opleidingen vindt u op de 
achterzijde van deze folder. Daar leest u ook 

alles over de aantrekkelijke kortingen.

Meer informatie op www.arbodag.nl/vbo

De Arbowet verplicht het aanpakken van psychosociale arbeidsbelasting 
(PSA). Tijdens deze training krijgt u zicht op de oorzaken van stress en 
burn-out. Hiermee voorkomt u ziekte en uitval door werkstress en ver-
hoogt u de productiviteit van uw medewerkers. De training eindigt met 
een concreet plan, waarmee u in uw eigen organisatie aan de slag gaat.

Voorkom een burn-out

Bestemd voor:
• Preventiemedewerkers
• Arbocoördinatoren
• HR-medewerkers
• VGWM-commissieleden
• OR-leden
• Leidinggevenden

Duur 1 dag

Data 
3 december 2015 in Utrecht
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korting

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. 
Kijk voor de complete algemene voorwaarden op www.rendement.nl/av F0715AO

JaIk geef mij hierbij op voor de 
arbo-opleiding(en):

Preventiemedewerker basis op (datum)
Preventiemedewerker vervolg op (datum)
Vertrouwenspersoon basis op (datum)
Vertrouwenspersoon vervolg op (datum)
RI&E in één dag op (datum)
Grip op verzuim op (datum)
Voorkom een burn-out op (datum)

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.

Als vertrouwenspersoon is het belangrijk op de hoogte te zijn van 
de juridische maatregelen die 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.  
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Rechtspositie vertrouwenspersoon
• 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 1 dag

Data 
8 december 2015 in Utrecht

Meer informatie op www.arbodag.nl/vpver

Vertrouwenspersoon vervolg


