Arbeidsomstandigheden –
Analyse van het ARBO beleid
Verdiepingstraining

Arbeidsomstandigheden –
Analyse van het ARBO beleid
Introductie
Deze training is gericht op arbeidsomstandigheden en dient om het huidige ARBO beleid te
analyseren. Wat is de stand van zaken bij specifieke aspecten van het ARBO beleid, waar
gaat het goed en waar kan het ARBO beleid beter in onze organisatie. Deze training is een
“must” voor de ARBO of VG(WM) Commissie van de Ondernemingsraad.

Inhoud van de training
Doel:
Het analyseren van de huidige stand van het ARBO beleid en het systematisch in beeld
brengen daarvan tot het maken van een compleet plan van aanpak van het gewenste beleid.

Werkwijze:
Middels de inleiding en presentatie door de trainer komen we gericht tot het analyseren van
het ARBO beleid van de eigen organisatie. De volgende onderwerpen komen in de analyse
aan bod:
- Organisatorische voorzieningen
- Structurele werkplekbeheersing
- Arbeidsomstandighedenbeleid
- Incidentele werkplekbeheersing
- Inkoop voor de organisatie
- Agressie en geweld
- (Seksuele) Intimidatie.

Leerdoelen:
-

Deelnemers krijgen door de analyse inzicht in het huidige Arbeidsomstandigheden
beleid en de specifieke ARBO beleidszaken in de eigen organisatie.
Deelnemers geven een prioriteitenstelling door middel van toekenning van punten
en krijgen inzicht in het gewenste ARBO beleid.
Deelnemers kunnen een compleet plan aanpak voorstellen aan de
Ondernemingsraad.
Deelnemers krijgen inzicht in Ondernemingsraadstaken met betrekking tot
Arbowetgeving en de Risico Inventarisatie en Evaluatie.
Door gebruik te maken van deze inzichten een beter resultaat voor de
achterban krijgen.
Nieuwe energie om verder de OR te professionaliseren.

Deelnemers:
Deze training wordt vooral gevolgd door:
 OR-leden die vinden dat de invloed van de OR te beperkt is.
 OR-leden die de ondernemingsraad verder willen professionaliseren.
 OR-leden die meer resultaat willen op ARBO beleid.
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Open inschrijving:
Check de Merlijn website voor actuele data!
http://www.merlijngroep.nl/training/ondernemingsraad

Incompany-training en maatwerk training:
Bij een incompany-training en maatwerk trainingen wordt na overleg over de specifieke
wensen van uw organisatie een offerte aangeboden.

MMZ62

‘Arbeidsomstandigheden’ - Pagina 3

