Modules ‘ondernemingsraad en arbo’

OR en arbobeleid: meer diepgang en maatwerk

Vertrouwd met
arbeidszaken

Hebt u, als ondernemingsraad en/of VGWM-commissie, de behoefte om uw
kennis en kunde op het gebied van arbeidsomstandigheden uit te breiden, maar
komt u daar niet aan toe? Met de flexibele trainingsmodules van het CAOP kunt
u nu uw eigen programma samenstellen. Zo leert u al snel hoe u structureel kunt
bijdragen aan de verbetering van het arbobeleid en de arbeidsomstandigheden.
We helpen u ook graag uw leer- en ontwikkelingsroute op maat uit te zetten.

OR en arbobeleid:
meer diepgang en maatwerk
Beschikbare modules:

Maatwerk/incompany
Minimaal drie personen, offerte op aanvraag.
• Basistraining OR en arbo:
optimaal samenwerken
• OR en arbobeleid: meer diepgang en
maatwerk
• Psychosociale arbeidsbelasting (PSA):
pak agressie en werkdruk aan
• Hoe beoordeelt u de risico-inventarisatie
en -evaluatie (RI&E)?
• Kunt u het ziekteverzuim beïnvloeden?
• Opleidingsplan OR en arbo

Hoe krijgt u bij management en personeel meer draagvlak
voor arbo en gezondheid? Van arbobeleid naar gedrag,
van management naar personeel en andersom. Vooral
ervaren OR/VGWM-commissies krijgen vaak behoefte aan
meer diepgang. In de meeste gevallen gaat het dan om
maatwerk.
Onderwerpen
Draagvlak ontwikkelen voor arbo en gezondheid is een
succesvol principe. De inhoud van deze training is voor een
groot deel afhankelijk van uw eigen situatie, met als
uitgangspunten:
• de inhoud en toepassing van het (verplichte)
arbobeleid
• de wijze waarop de OR/VGWM-commissie daar aan kan
bijdragen
Resultaat
Na afloop van de training:
• kent u de eisen waar gestructureerd arbobeleid aan
moet voldoen (u krijgt een overzicht van
arbobeleidsverplichtingen);
• kent u de mogelijkheden van de OR/VGWM-commissie
om de inrichting van arbozorg in de eigen organisatie
te beïnvloeden;
• bent u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen
(o.a. arbocatalogus, wet- en regelgeving);

• hebt u inzicht in een of meer inhoudelijke arboonderwerpen;
• beschikt u over tools en vaardigheden om arbo
en gezondheid op een constructieve en positieve
manier onder de aandacht te brengen;
• hebt u een praktisch toepasbaar werkplan.

Kennis- en dienstencentrum

Werkwijze
Globaal gebruiken we het volgende stramien:
• verdieping op het gebied van Arbowet- en
regelgeving;
• optioneel: specifieke thema’s, afhankelijk van de
situatie, bedrijfsorganisatie, groepssamenstelling en
wensen van deelnemers. Bijvoorbeeld:
• machineveiligheid CE-markering;
• BRZO-ARIE;
• veiligheidscultuur- en gedrag;
• duurzame inzetbaarheid;
• het nieuwe werken;
• maatschappelijk verantwoord ondernemerschap,
etc.
• arbobeleid in de eigen organisatie,
arbomanagementsysteem (onder andere: NEN-ISO
normen);
• efficiënt overleg voeren met de directie en de
preventiemedewerker;
• beleidsbeïnvloeding door de (C)OR/VGWMcommissie.
Voor aanvang ontvangt u als deelnemer de syllabus met
de hand-outs van de presentaties.
Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname.

Meerwaarde van medezeggenschap

Het CAOP is het kennis- en dienstencentrum op het gebied
van arbeidszaken in het publieke domein. Bij ons kunt u
een beroep doen op de kennis en expertise van ruim 200
professionals. Desgewenst kunnen wij u ook adviseren en
ondersteunen bij de praktische uitvoering van diverse taken.

Meerwaarde van de ondernemingsraad, zowel voor de
organisatie als voor de medewerkers, daar gaat onze visie
op medezeggenschap van uit. Inspraak waar je iets aan
hebt. Als ondernemingsraad kun je alleen meerwaarde
leveren als je een serieuze positie in het overleg kunt en
wilt innemen en uitgroeit tot een overtuigende en krachtige
overlegpartner.
Het CAOP wil bijdragen aan werkelijke invloed van
toekomstbestendige medezeggenschap. Wij werken aan
vorming en deskundigheidsbevordering, zodat u uw taken
beter kunt uitoefenen. Laat u inspireren; verleg uw eigen
grenzen en die van uw team.

Praktische informatie
Maatwerk/incompany
Minimaal drie personen, offerte op aanvraag.
Data
De trainingsdata worden in overleg bepaald.
Voor wie?
OR/VGWM-commissies die een verdiepingsslag
willen maken in het arbobeleid.
Duur
1 dag (9.00 - 16.30 uur)
Meer informatie en aanmelden
Neem contact op met opleidingen@caop.nl

Onderzoek

CAOP
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag
T 070 376 57 65
F 070 345 75 28
www.caop.nl
info@caop.nl
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