
Arbotrainingen

Tot 
€100 korting 
voor 
abonnees 
van Rendement

Uw collega’s vertrouwen op uw deskundigheid

Speel op safe met de arbotrainingen 
van Rendement!

■ Arbowet in de praktijk

■ BHV basis/herhaling

■ Grip op verzuim

■ Preventiemedewerker basis 

■ Preventiemedewerker vervolg 

■ RI&E in één dag

■ Vertrouwenspersoon juridisch

■ Vertrouwenspersoon opstap

■ Vertrouwenspersoon verdieping

■ Voorkom een burn-out
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Verklein de risico’s op de werkvloer.

Zorg 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 een aantal 
praktijkgerichte arbotrainingen. Op een manier 
zoals u van ons gewend bent: zonder blabla en 
direct toepasbaar in de praktijk van alledag. Of het 
nu gaat om verzuim, preventie of het opstellen 
van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), 
met de arbotrainingen van Rendement maakt u 
het voor u en uw collega’s een stuk veiliger op de 
werkplek!

Geen risico
Op de trainingslocaties worden de richtlijnen van 
het RIVM inzake het coronavirus strikt nageleefd. Dat 
betekent onder meer dat er een afstand van 1,5 meter 
tussen de cursisten in acht genomen wordt. Daardoor 
kan niet de volledige capaciteit van de leslokalen benut 
worden. Wacht daarom niet te lang met inschrijven om 
verzekerd te zijn van een plaats. Annuleren kan kosteloos 
tot vier weken voor aanvang van de opleiding. Het is 
ook mogelijk om éénmalig door te schuiven naar een 
volgende datum. In dat geval zijn doorschuifkosten 
verschuldigd. Ook kunt u uw deelname op het laatste 
moment omzetten naar de online variant. De complete 
algemene voorwaarden vindt u op rendementco.nl/av.

Ook online
Als u wilt, hoeft u niet eens de 

deur uit! Bijna alle arbotrainingen 
organiseren wij ‘hybride’. Een 

deel van de cursisten is fysiek 
in het klaslokaal aanwezig en 

een ander deel van de cursisten 
volgt de training online via een 
zogenoemde virtual classroom. 
In een virtual classroom heeft u 

ook rechtstreeks contact met de 
docent - maar dan op afstand. U 
kunt dus zelf kiezen welke vorm 

het beste bij u past.

BHV basis/herhaling

Uw organisatie moet bedrijfshulpverlening (BHV) in 
huis hebben. 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. Hierdoor beperkt en voorkomt u 
de gevolgen van calamiteiten.
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. 

Bestemd voor
■ Beginnende BHV’ers en ervaren BHV’ers

Er is dus geen verschil tussen de training BHV basis en 
BHV herhaling, aangezien de inhoud van de trainingen 
gelijk aan elkaar is.

Aantal praktijkbijeenkomsten   
■ Klassikaal: 1 bijeenkomst (1 dagdeel)

Prijs
■ € 295 voor niet-abonnees
■ € 195 voor abonnees van Rendement
■ € 145 voor de 2e en volgende deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:
rendementco.nl/bhv

Arbowet in de praktijk

De Arbowet vormt een wettelijk kader voor goede 
arbeidsomstandigheden. Zo moet de werkgever 
maatregelen treffen om een gezonde en veilige 
werkomgeving te garanderen. Maar ook de werknemer 
moet op zijn beurt verantwoord gedrag tonen. Zorg er dus 
voor dat uw organisatie een goed arbobeleid heeft, zodat 
u voldoet aan de eisen van de Arbowet!
De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
■ Huidige wettelijke verplichtingen
■ Basiscontract arbodienstverlening (checklist)
■ Verschil tussen vangnetregeling en maatwerkregeling
■ Verplichtingen bij maatwerkregeling
■ Verschil tussen arbo-arts en bedrijfsarts
■ Privacyregels
■ Medezeggenschap
■ Jurisprudentie

Bestemd voor
■ Arbomedewerkers
■ P&O-medewerkers
■ Salarisadministrateurs
■ Financieel administrateurs

Aantal praktijkbijeenkomsten
■ Klassikaal: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)
■ Virtual classroom: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

Prijs (klassikaal/online)
■ € 665/€ 615 voor niet-abonnees
■ € 565/€ 515 voor abonnees van Rendement
■ € 485/€ 435 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
■ € 195/€ 145 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:
rendementco.nl/arp

Arbotrainingen



Grip op verzuim

Een zieke werknemer kost gemiddeld € 250 per 
dag. Samen met de werknemer is de werkgever 
verantwoordelijk voor de re-integratie. In de Wet 

verbetering poortwachter staan alle rechten en plichten. 
Maar wat mag u van de werknemer verwachten? Welke rol 
heeft de bedrijfsarts? En wat doet UWV? Tijdens de training 
Grip op verzuim hoort u de gevolgen van ziekteverzuim 
en de wettelijke verplichtingen van de werkgever en de 
werknemers. 
De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
■ Loondoorbetaling bij ziekte
■ Wet verbetering poortwachter
■ Re-integratie
■ Beoordeling re-integratie-inspanningen
■ Ontslag
■ WIA
■ Loondoorbetaling na 104 weken
■ Eigenrisicodragen ZW/WGA

Bestemd voor
■ Hoofden P&O
■ Personeelsfunctionarissen
■ Casemanagers

■ Arboverantwoordelijken
■ Leidinggevenden
■ OR-leden

Aantal praktijkbijeenkomsten
■ Klassikaal: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)
■ Virtual classroom: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

Prijs (klassikaal/online)
■ € 665/€ 615 voor niet-abonnees
■ € 565/€ 515 voor abonnees van Rendement
■ € 485/€ 435 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
■ € 195/€ 145 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:
rendementco.nl/gov

Preventiemedewerker basis 

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 training doet u de 
kennis en vaardigheden op om uw werkgever te helpen 
bij het garanderen van de veiligheid en gezondheid van 
werknemers, klanten en gasten. 
De volgende onderwerpen komen onder meer 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

Bestemd voor
■ Arbocoördinatoren
■ Preventiemedewerkers
■ OR-leden
■ VGW(M)-commissieleden
 
Aantal praktijkbijeenkomsten
■ Klassikaal: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)
■ Virtual classroom: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

Prijs (klassikaal/online)
■ € 725/€ 675 voor niet-abonnees
■ € 625/€ 575 voor abonnees van Rendement
■ € 545/€ 495 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
■ € 195/€ 145 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie

Meer informatie:
rendementco.nl/pre ■ ■

Preventiemedewerker vervolg 

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, zodat uw 
kennis weer helemaal up-to-date is. Daarnaast scherpt u 
uw presentatie-, communicatie- en adviesvaardigheden 
aan. Zo wordt voorlichting geven over veiligheid en 
gezondheid of adviseren over arbobeleid een stuk 
eenvoudiger!
De volgende onderwerpen komen onder meer 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

Bestemd voor
■ Arbocoördinatoren
■ Preventiemedewerkers
■ OR-leden
■ VGW(M)-commissieleden

Aantal praktijkbijeenkomsten
■ Klassikaal: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)
■ Virtual classroom: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

Prijs (klassikaal/online)
■ € 725/€ 675 voor niet-abonnees
■ € 625/€ 575 voor abonnees van Rendement
■ € 545/€ 495 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
■ € 195/€ 145 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie

Meer informatie:
rendementco.nl/pvv

Alle arbotrainingen van Rendement* worden hybride gegeven en 
kunnen dus ook online gevolgd worden via een virtual classroom
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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. Tijdens de training RI&E in 
één dag stelt u uw eigen goedgekeurde RI&E op.

Organisatie met 25 medewerkers of minder
Na afloop van de training ontvangt u binnen twee 
werkdagen een toetsingsbrief van een gecertificeerde 
arbodeskundige. Door deze toetsingsbrief voldoet uw RI&E 
aan de wettelijke verplichting. 

Organisatie met meer dan 25 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
■ Arboprofessionals
■ Arbocoördinatoren
■ Preventiemedewerkers

■ Vertrouwenspersonen
■ VGW(M)-commissieleden
■ BHV’ers

Aantal praktijkbijeenkomsten
■ Klassikaal: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)
■ Virtual classroom: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

Prijs (klassikaal/online)
■ € 825/€ 775 voor niet-abonnees
■ € 725/€ 675 voor abonnees van Rendement
■ € 645/€ 595 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
■ € 195/€ 145 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:
rendementco.nl/rie

* Met uitzondering van de training BHV basis/herhaling

■ Community
Na het afronden van de training Preventiemedewerker basis of Preventiemedewerker vervolg krijgt u gratis toegang tot 
de Community PROF&U Preventie. Achterop deze folder leest u hier meer over



Voorkom een burn-out

Eén derde van het ziekteverzuim in organisaties is 
gerelateerd aan werkstress! Het is dan ook niet voor niets 
dat de Arbowet verplicht psychosociale arbeidsbelasting 
(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. Hiermee kunt u direct aan 
de slag!
De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
■ Werkdruk, stress en burn-out
■ Meetbaarheid van werkdruk 
■ Signalen en oorzaken van een ongezonde werkdruk
■ Oplossingen voor meer werkplezier
■ Reorganiseren en tegelijk werkdruk gezond houden
■ Aanpak van psychosociale arbeidsbelasting

Bestemd voor
■ Preventiemedewerkers
■ Arboprofessionals
■ HR-medewerkers

■ OR-leden
■ VGW(M)-commissieleden
■ Leidinggevenden

Aantal praktijkbijeenkomsten
■ Klassikaal: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)
■ Virtual classroom: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

Prijs (klassikaal/online)
■ € 665/€ 615 voor niet-abonnees
■ € 565/€ 515 voor abonnees van Rendement
■ € 485/€ 435 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
■ € 195/€ 145 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:
rendementco.nl/vbo

Vertrouwenspersoon 
juridisch

Tijdens deze training ontdekt u wat u als 
vertrouwenspersoon wel en niet mag. U leert het verschil 
tussen een arbeidsconflict en ongewenst gedrag, zodat u 
een doeltreffend advies kunt geven. De vertrouwensper-
soon leert ook hoe te handelen bij integriteitskwesties. 
Om problemen juridisch op de juiste manier op te lossen, 
moet bovendien de klachtenprocedure op orde zijn. Daar-
om komen ook de eisen waaraan een klachtenreglement 
en een klachtencommissie moeten voldoen aan bod. Na 
deze training kent u alle juridische maatregelen die u ter 
beschikking heeft. Aan bod komen onder andere: 
■ Ongewenste omgangsvormen
■ De (rechts)positie van de vertrouwenspersoon
■ Klachtenreglement
■ Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen
■ De rol van de vertrouwenspersoon
■ Relevante jurisprudentie  
■ Informatie over integriteitskwesties 

Bestemd voor
■ Vertrouwenspersonen
■ Arbocoördinatoren
■ Preventiemedewerkers

■ OR-leden
■ VGW(M)-commissieleden

Aantal praktijkbijeenkomsten
■ Klassikaal: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)
■ Virtual classroom: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

Prijs (klassikaal/online)
■ € 725/€ 675 voor niet-abonnees
■ € 625/€ 575 voor abonnees van Rendement
■ € 545/€ 495 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
■ € 195/€ 145 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:
rendementco.nl/vpj

Vertrouwenspersoon 
opstap

Volgens de Arbowet bent u verplicht werknemers te 
beschermen tegen (seksuele) intimidatie, agressie en 
geweld, pesten en discriminatie. Veel organisaties stellen 
hiervoor een vertrouwenspersoon aan. Bent u diegene en 
vraagt u zich af wat er bij deze rol komt kijken? Na afloop 
van deze training heeft u inzicht in uw positie, taken en 
verantwoordelijkheden.
De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
■ Ongewenst gedrag 
■ Arbowet
■ Taken en rollen van de vertrouwenspersoon
■ Kenbaar maken in de organisatie
■ Opvanggesprekken na ongewenst gedrag
■ Verschil tussen een ‘informeel’ en ‘formeel’ traject
■ Goede gespreksvoering en bevorderen van vertrouwe-

lijkheid 

Bestemd voor
■ Arbocoördinatoren
■ Preventiemedewerkers

■ OR-leden
■ VGW(M)-commissieleden

■ (aspirant) vertrouwenspersoon

Aantal praktijkbijeenkomsten
■ Klassikaal: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)
■ Virtual classroom: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

Prijs (klassikaal/online)
■ € 725/€ 675 voor niet-abonnees
■ € 625/€ 575 voor abonnees van Rendement
■ € 545/€ 495 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
■ € 195/€ 145 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:
rendementco.nl/vpo

Vertrouwenspersoon 
verdieping

Als vertrouwenspersoon heeft u een grote verantwoor-
delijkheid. U moet in staat zijn om in complexe situaties 
correct te handelen. Daarnaast zijn samenwerkingsrelaties 
binnen uw organisatie van onschatbare waarde. Tijdens 
deze training krijgt u praktische tips om in lastige situaties 
empathisch te luisteren en te adviseren. De volgende 
onderwerpen komen onder meer aan bod:
■ Voorlichting geven aan management
■ Verschillende vormen van agressie 
■ Beoordelen en beïnvloeden van beleid
■ Relatie tussen verzuim, arbeidsongeschiktheid en 

ongewenst gedrag
■ Valkuilen en weerstand van cliënten
■ Doorverwijzingsnoodzaak en -mogelijkheden
■ Doel van mediation en organiseren daarvan
■ Beleid t.a.v. ongewenst gedrag 
■ Eigen houding en spanning in gespreksvoering
■ Vaardigheden in gespreksvoering

Bestemd voor
■ Vertrouwenspersonen 

met een basisopleiding
■ Arbocoördinatoren

■ Preventiemedewerkers
■ OR-leden
■ VGW(M)-commissieleden

Aantal praktijkbijeenkomsten
■ Klassikaal: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)
■ Virtual classroom: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

Prijs (klassikaal/online)
■ € 725/€ 675 voor niet-abonnees
■ € 625/€ 575 voor abonnees van Rendement
■ € 545/€ 495 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
■ € 195/€ 145 voor de 4e deelnemer van dezelfde 

organisatie

Meer informatie:
rendementco.nl/vpv

6 7

Als u zich voor de Vakopleiding Vertrouwenspersoon 
inschrijft, profiteert u van € 375 korting op het 
totaalbedrag.  De Vakopleiding Vertrouwenspersoon 

bestaat uit de volgende, ook los te volgen trainingen: 1. Vertrouwenspersoon 
opstap 2. Vertrouwenspersoon verdieping 3. Vertrouwenspersoon juridisch. 
Meer informatie vindt u op: rendementco.nl/vvp

CO M B I N AT I E KO R T I N G



Algemene informatie over de trainingen 
in deze folder

Studiemateriaal en -kosten
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen 
zijn inclusief digitaal studiemateriaal en begeleiding 
door de docent. Bij een klassikale training is ook de 
lunch inbegrepen. Parkeer- en reiskosten zijn voor eigen 
rekening. 
 
Cedeo-erkend
Rendement is ‘Cedeo-erkend’. Deze erkenning is 
gebaseerd op regelmatige klanttevredenheidsonder-
zoeken 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.

F0121AO

Ga naar
rendementco.nl/studiegids 
en download de gids met 

het complete aanbod 
opleidingen 

en congressen

Opleidingen & Congressen

20212021
Gratis

Postbus 27020, 3003 LA  Rotterdam    
telefoon: (010) 224 80 05

e-mail: opleidingen@rendement.nl     
rendementco.nl

Opzet trainingen
De trainingen worden onderwezen in één praktijkbijeenkomst, klassikaal of online, waarin 
de stof aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt toegelicht en de docent ingaat op uw 
persoonlijke vragen. De trainingen zijn van 9.30 uur tot 16.00 uur (incl. lunchpauze). 

Community PROF&U Preventie
Binnen de Community PROF&U Preventie kunt u als 
preventiemedewerker met al uw vragen terecht bij 
collega’s en experts in uw vakgebied én wordt u voorzien 
van relevante vakinhoudelijke informatie en events. Door 
de toegankelijkheid van het platform kunt u gemakkelijk 
en snel informatie ophalen, maar ook kennis en ervaring 
delen met de overige communityleden. Iets waar juist 
in deze chaotische coronatijd bij preventiemedewerkers 
veel behoefte aan is.


