
5 goede redenen
om te kiezen voor de 

arbotrainingen 
van Rendement:
Les van arbospecialisten

�
Actuele kennis 

� 
Praktijkgericht, dus direct

toepasbaar
�

Goed bereikbaar
�

Korting voor abonnees van
Rendement

Voordelig incompany!
Heeft u interesse in een arbotraining

exclusief bij u op kantoor? Dat is mogelijk! 

Een incompany-training heeft veel voorde-

len. De training wordt perfect afgestemd op 

uw medewerkers en organisatie. Daarnaast 

bespaart u ook veel geld. Een incompany-

training is in verhouding een stuk goedkoper 

dan wanneer de deelnemers zich opgeven 

voor de training met een open inschrijving. 

Kijk op www.rendementco.nl/incompany 

en ontdek wat uw voordeel is!

Prijzen

� BHV basis/herhaling
• € 295 voor niet-abonnees

• € 195 voor abonnees op één van 

de Rendement-edities of Rendement.nl

• € 165 voor Premium-abonnees

• € 145 voor de 2e en volgende deelnemer(s) van 

dezelfde organisatie

� Preventiemedewerker basis
� Preventiemedewerker vervolg
� Vertrouwenspersoon basis
� Vertrouwenspersoon vervolg
• € 725 voor niet-abonnees

• € 625 voor abonnees op één van de Rendement-edities 

of Rendement.nl

• € 595 voor Premium-abonnees

• € 545 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde organisatie

• € 195 voor elke 4e deelnemer van dezelfde organisatie

� RI&E in één dag
• € 825 voor niet-abonnees

• € 725 voor abonnees op één van de Rendement-edities

of Rendement.nl

• € 695 voor Premium-abonnees

• € 645 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde organisatie

• € 195 voor elke 4e deelnemer van dezelfde organisatie

� Actualiteiten Arbowet 
� Agressie op de werkvloer
� Grip op verzuim
� Voorkom een burn-out
• € 645 voor niet-abonnees

• € 545 voor abonnees op één van de Rendement-edities

of Rendement.nl

• € 515 voor Premium-abonnees

• € 465 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde organisatie

• € 195 voor elke 4e deelnemer van dezelfde organisatie

Aanmelden? Ga naar www.arbodag.nl!

€100 
KORTING

voor abonnees van één 
van de Rendement-edities 

of Rendement.nl

€130
KORTING

voor 
Premium-abonnees

 010-2248005      www.rendementco.nl     opleidingen@rendement.nl

Maak het veiliger 
op de werkplek!

Volg één van de arbotrainingen van Rendement 
en word een betere arboprofessional!

Actualiteiten Arbowet
Alle wijzigingen in de Arbowet

per 1 juli 2017

Agressie op de werkvloer
Oorzaken en gevolgen van agressie 

in kaart gebracht

BHV basis/herhaling
Veilig aan het werk door goed 

getrainde hulpverleners

Grip op verzuim
Kostbaar verzuim binnen uw 

organisatie voorkomen en beperken

Preventiemedewerker basis
De dagelijkse veiligheid en 

gezondheid van medewerkers 
bewaken

Preventiemedewerker vervolg
Kennis en vaardigheden van de 
preventiemedewerker verbeteren

RI&E in één dag
In één dag uw eigen goedgekeurde 
RI&E maken

Vertrouwenspersoon basis
Voorbereiding op de 
veelomvattende taak van 
vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon vervolg
Problemen juridisch op de juiste 
manier oplossen

Voorkom een burn-out
Uw medewerkers helpen om te 
werken (z)onder stress

Abonnees op één
van de Rendement-edities
of Rendement.nl krijgen€ 100 kortingPremium-abonnees krijgen€ 130 korting



Uw collega’s 
vertrouwen 

op uw deskundigheid...

Als arboprofessional moet u risico’s op de 
werkvloer zien te herkennen, ondervangen 
en voorkomen, zodat uw collega’s veilig 
kunnen werken. Daarbij kan het natuurlijk 
niet zo zijn dat zij gevaar lopen omdat u 
over te weinig kennis beschikt. Gelukkig 
biedt Rendement een groot aantal 
praktijkgerichte arbotrainingen, waarmee 
u snel de kennis opdoet die u nodig heeft. 
Of u nu aan de slag gaat met verzuim, 
preventie of het opstellen van een risico-
inventarisatie en -evaluatie (RI&E), met de 
arbotrainingen van Rendement maakt u 
het een stuk veiliger op de werkplek!

Zorg dus 
voor voldoende 
arbokennis!

De prijzen van de trainingen 
vindt u op de achterzijde van 

deze folder. 
Daar leest u ook alles over 
de aantrekkelijke kortingen.

F0717AO

Aanmelden 
voor één van deze trainingen?

Ga naar
www.arbodag.nl

De training Preventiemedewerker vervolg is speciaal 
ontwikkeld voor preventiemedewerkers die hun kennis 
en vaardigheden verder willen ontwikkelen. Nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van arbo en de laatste 
stand van zaken in de arbowetgeving komen aan bod. 
Daarnaast scherpt u uw presentatie-, communicatie- en 
adviesvaardigheden aan. Zo wordt voorlichting geven 
over veiligheid en gezondheid of adviseren over arbo-
beleid een stuk eenvoudiger!

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

Deze onderwerpen komen onder andere aan bod:
� Actualiteiten arbowetgeving
� Oplossingen en adviezen over preventie
� De arbocatalogus inpassen n.a.v. de RI&E
� Adviseren in het arbobeleid 
� Voorlichting geven over veiligheid en gezondheid
� Werken met arbomanagementsystemen

Kijk voor data en locaties op: 
www.rendementco.nl/prevver

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 vertrouwens-
persoon. Na deze training bent u in staat om colle-
ga’s op te vangen en om samen tot een oplossing 
te komen. 

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

Deze onderwerpen komen onder andere aan bod:
� Inzicht in de arbowetgeving
� Rol, taak en functie van de vertrouwenspersoon
� Gesprekken voeren met slachtoff ers
� Oplossingen voor en adviezen over preventie
� Samenwerking overheidsdiensten
� Beleid ongewenst gedrag

Kijk voor data en locaties op: 
www.rendementco.nl/vp

Eén derde van het ziekteverzuim in organisaties is ge-
relateerd aan werkstress! Het is dan ook niet voor niets 
dat de Arbowet verplicht psychosociale arbeidsbelas-
ting (PSA) aan te pakken. Tijdens deze training krijgt u 
zicht op de oorzaken van stress en burn-out. Daarmee 
kunt u niet alleen ziekte en uitval door werkstress 
voorkomen, maar ook de productiviteit verhogen. Aan 
het eind van deze arbotraining gaat u naar huis met 
een concreet plan om werkstress te verminderen. 

Bestemd voor:
� Preventiemedewerkers � Arboprofessionals
� HR-medewerkers � VGWM-commissieleden
� OR-leden � Leidinggevenden

Deze onderwerpen komen onder andere aan bod:
� Werkdruk, stress en burn-out
� Meetbaarheid van werkdruk 
� Signalen van een ongezonde werkdruk
� Oorzaken van een ongezonde werkdruk 
� Oplossingen voor meer werkplezier

Kijk voor data en locaties op: 
www.rendementco.nl/vbo

Werknemers in de publieke en zorgsector hebben 
regelmatig met agressie tijdens het werk te maken. Ook 
in andere branches komt dit voor. Agressie heeft grote 
gevolgen, zoals slecht functioneren, stress, verzuim en 
posttraumatische stressstoornis. Dit is heel vervelend 
voor de betreff ende medewerker, maar het kost uw 
organisatie ook veel geld. Tijdens de training Agressie 
op de werkvloer zetten wij de belangrijke punten om 
tot een succesvolle aanpak te komen op een rij.

Bestemd voor:
� Arbomedewerkers � HR-medewerkers
� OR-leden � Leidinggevenden

Deze onderwerpen komen onder andere aan bod:
� Inzicht krijgen in de Arbowet en agressie
� Oorzaken en gevolgen
� In kaart brengen en analyseren van agressie
� Preventieve oplossingen
� Opvang en nazorg
� Maken eigen plan van aanpak

Kijk voor data en locaties op: 
www.rendementco.nl/agressie

Een zieke werknemer kost u gemiddeld € 250 per dag. 
Samen met de werknemer bent u verantwoordelijk 
voor de re-integratie. In de Wet verbetering poortwach-
ter staan uw rechten en plichten. Maar wat mag u van 
de werknemer verwachten? Welke rol heeft de be-
drijfsarts? En wat doet het UWV? Tijdens deze training 
hoort u de gevolgen van ziekteverzuim en de wettelijke 
verplichtingen van u en uw werknemers. 

Bestemd voor:
� HR-medewerker � Personeelsfunctionarissen
� Arboverantwoordelijken  � Casemanagers
� Leidinggevenden  � OR-leden

Deze onderwerpen komen onder andere aan bod:
� Loondoorbetaling bij ziekte
� Wet verbetering poortwachter
� Re-integratie
� WIA
� Loondoorbetaling na 104 weken
� BeZaVA (modernisering Ziektewet)
� Eigenrisicodragen ZW/WGA

Kijk voor data en locaties op: 
www.rendementco.nl/gov

De Arbowet verplicht werkgevers om ongelukken en 
arbeidsrisico’s op de werkvloer te voorkomen. Iedere 
organisatie met meer dan 25 werknemers moet dan 
ook minimaal één preventiemedewerker hebben. Als 
preventiemedewerker moet u op de hoogte zijn van 
alle mogelijke risico’s en speelt u een belangrijke rol in 
het stimuleren van veranderingen. In deze arbotraining 
doet u de kennis en vaardigheden op om uw werkge-
ver te helpen bij het garanderen van de veiligheid en 
gezondheid van werknemers, klanten en gasten.   

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

Deze onderwerpen komen onder andere 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

Kijk voor data en locaties op: 
www.rendementco.nl/prev

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. Tijdens deze 
training stelt u uw eigen goedgekeurde RI&E op.
Organisaties �50 medewerkers
Na afl oop van de training ontvangt u binnen twee 
werkdagen een toetsingsbrief van een gecertifi ceerde 
arbodeskundige. Door deze toetsingsbrief voldoet uw 
RI&E aan de wettelijke verplichting. 
Organisaties �50 medewerkers
Na afl oop 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

Kijk voor data en locaties op: 
www.rendementco.nl/rie

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 arbeidsconfl ict 
en ongewenst gedrag, zodat u met een doeltreff end 
advies kunt komen.  

Bestemd voor:
� Vertrouwenspersonen � Leden klachtencommissie
� Preventiemedewerkers � OR-leden
� VGWM-commissieleden � Arbocoördinatoren
� HR-managers

Deze onderwerpen komen onder andere aan bod:
� Rechtspositie vertrouwenspersoon
� Werkwijze klachtencommissie
� Proceduregang Commissie Gelijke Behandeling
� Jurisprudentie ongewenst gedrag
� Beleid, preventie en communicatie

Kijk voor data en locaties op: 
www.rendementco.nl/vpver

Per 1 juli 2017 wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet. 
Zo wordt de positie van de preventiemedewerker 
versterkt, onder andere omdat het instemmingsrecht 
van de OR rondom de preventiemedewerker wordt 
uitgebreid. Daarnaast krijgen werknemers vrije toegang 
tot de bedrijfsarts en krijgen zij recht op een second 
opinion. En er komen minimumeisen aan het basis-
contract met de arbodienst. Zorg er dus voor dat uw 
organisatie voldoet aan de nieuwe Arbowet!

Bestemd voor:
� Arbomedewerkers  � HR-medewerkers 
� Salarisadministrateurs � Financieel administrateurs

Deze onderwerpen komen onder andere aan bod:
� Wijzigingen per 1 juli 2017
� Basiscontract arbodienstverlening
� Verschil tussen vangnetregeling en maatwerkregeling
� Verschil tussen arbo-arts en bedrijfsarts
� Privacyregels
� Medezeggenschap

Kijk voor data en locaties op: 
www.rendementco.nl/arbowet

BHV’ers zorgen ervoor dat medewerkers veilig worden 
opgevangen bij een calamiteit. Volgens de Arbowet 
heeft de BHV’er drie belangrijke taken: eerste hulp 
verlenen bij ongevallen, brand bestrijden en alarm 
slaan in noodsituaties en het evacueren van iedereen 
die zich in het pand bevindt. Tijdens de training BHV 
worden BHV’ers voorbereid op noodsituaties. U leert 
hoe u snel en doelgericht hulp verleent. 

Bestemd voor:
� Beginnende BHV’ers en ervaren BHV’ers

De training BHV bestaat uit twee onderdelen:
Online theorie
Via e-learning doorloopt u de belangrijkste theorie op 
het gebied van BHV. Dit gedeelte wordt afgesloten met 
een online theorie-examen. 
Praktijkbijeenkomst
Na het behalen van het online theorie-examen volgt 
u de praktijkbijeenkomst. Tijdens deze halve dag gaat 
u oefenen met levensreddende handelingen en het 
bestrijden van brand. 

Kijk voor data en locaties op: 
www.rendementco.nl/bhv

Preventie-
medewerker vervolg

Vertrouwenspersoon 
basis

Voorkom 
een burn-out

Agressie op 
de werkvloer

Grip 
op verzuim

Preventie-
medewerker basis

RI&E 
in één dag

Vertrouwenspersoon 
vervolg

Actualiteiten 
Arbowet

BHV 
basis/herhaling 

Kennis en vaardigheden van preventie-
medewerker verbeteren

Voorbereiding op de veelomvattende 
taak van vertrouwenspersoon

Uw medewerkers helpen om 
te werken (z)onder stress

Oorzaken en gevolgen 
van agressie in kaart gebracht

Kostbaar verzuim binnen uw 
organisatie voorkomen en beperken

De dagelijkse veiligheid en gezondheid 
van medewerkers bewaken

In één dag uw eigen goedgekeurde
RI&E maken

Problemen juridisch op 
de juiste manier oplossen

Pas de nieuwe Arbowet
in de praktijk toe!

Veilig aan het werk door
goed getrainde hulpverleners

Rendement is ‘Cedeo-erkend’. Deze erkenning is gebaseerd op 
klanttevredenheidsonderzoeken door het onafhankelijke Cedeo. 
Cedeo verleent het predikaat ‘Cedeo-erkend’ pas als minimaal 
80% van de ondervraagde klanten ‘tevreden tot zeer tevreden’ 
is over de uitvoering, de docenten en de organisatie.


