Doe-dag-arbo Ambulancezorg
in één dag het arbobeleid van uw organisatie op orde
Tijdens de doe-dag-arbo actualiseert
u de RI&E en maakt u een praktisch
Plan van Aanpak. Het resultaat is
aantrekkelijk voor directie en OR.
U werkt met de nieuwe en sterk verbeterde RI&E Ambulancezorg.
Invullen en beheren is eenvoudig gemaakt met de handige digitale tool.
U maak de vertaalslag van de Arbocatalogus Ambulancezorg naar
uw organisatie.

begeleiding en advies

Theo-Jan Heesen

“Aan de slag
met de nieuwe
digitale RI&E
Ambulancezorg”

Hettie van Marle

U leert de prioritaire risico’s werkdruk, infectieziekte en
fysieke belasting te beoordelen.

De workshopleiding is in handen van gecertificeerde adviseurs met ervaring in de ambulancesector.

U wordt geholpen door ervaren adviseurs die weten wat
er aan de hand is in de ambulancezorg. Samen maakt u
een stappenplan om directie en OR te betrekken.

kosten

Na afloop ontvangt u een maatwerkadvies over uw RI&E
en Plan van Aanpak in uw mailbox. En kunt u drie maanden kosteloos gebruik maken van de digitale RI&E Ambulancezorg.

“In één dag Plan

van Aanpak en RI&E
up-to-date”

doelgroep

Medewerkers bij regionale ambulancevoorzieningen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de RI&E en de
voortgangsbewaking van het Plan van Aanpak:
• Preventiemedewerker
• Kwaliteitsmedewerker
• HR-functionaris

opbrengst van de dag
• Geactualiseerd Plan van Aanpak.
• Stappenplan om directie en OR te binden.
• Meer kennis over Arbocatalogus en arborisico’s.
•	Maatwerkbeoordeling om uw RI&E aan toetsingscriteria
te laten voldoen.
•	Kennismaking nieuwe RI&E Ambulancezorg en licentie
(drie maanden) op digitale RI&E.

locatie en datum
Utrecht, 26 november 2015, 9:30 – 16:30 uur
Neem uw oude RI&E mee. Laptop mag thuis blijven. Voor
lunch wordt gezorgd.

De kosten bedragen € 795. Dit is inclusief maatwerk
advies, licentie digitale RI&E, handleiding en lunch. Wilt
u samen met uw collega komen dan betaalt u € 75 extra.
Alle bedragen zijn exclusief BTW.

voorwaarden
De gemaakte RI&E-rapportages blijven na afloop van de
proeflicentie voor u beschikbaar.
U kunt tot twee weken van te voren kosteloos opzeggen.
Daarna betaalt u de helft van het bedrag. U krijgt dan de
3-maandslicentie digitale RI&E, de cursusmap en een
telefonisch consult.

“Ambulancezorg

inschrijven
U kunt zich inschrijven via de website
www.degoedepraktijk.nl/ambulance

meer informatie
Theo-Jan Heesen: 06 22 60 23 47
Hettie van Marle: 06 22 80 38 43
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