Training Preventie
2B-Alive, Helena Beers
Yergo, Yoke van Lent
Per 1 juli 2017 gaan de wetswijzigingen van de Arbowet in. Belangrijkste wijziging is dat de
werkgever, in samenwerking met de OR en specialisten, zich meer moet gaan richten op de
gezonde medewerker. De nadruk komt dus voornamelijk te liggen op preventie. Deze training is dan
ook speciaal bedoeld voor preventiemedewerkers, HR-medewerkers, OR leden en andere ARBO
gerelateerde functionarissen.
Onderdelen van de training
De vernieuwde Arbowet 2017;
Werkplek gerelateerde gezondheidsklachten;
Burn out, beroepsziekte nr.1;
Risico’s van het zittend beroep;
Omgaan met stressoren van deze tijd (social media);
De inzet van preventie in de eigen organisatie;

Data van de training
Donderdag 14 en 21 september 2017
Dinsdag 24 en 31 oktober 2017
Woensdag 8 en 15 november 2017

Praktische zaken
• Training Preventie duurt 2 ochtenden en wordt gehouden van 9:30-12:30 uur;
• Training Preventie wordt gegeven in de trainingsruimte op de locatie van B&B Dalauro in
Eyserheide (meer info volgt na inschrijving);
• PowerPointpresentatie wordt doorgestuurd als naslagwerk;
• Na afloop van de training hebben de trainees in ieder geval de volgende kennis opgedaan:
o Wetswijzigingen per 1 juli 2017;
o Het vroegtijdig herkennen- en voorkomen van een burn out;
o De risico’s van de statische werkplek (langdurig zitten/staan);
o De gevaren van de smartphone (e-mail, social media, etc.);
o Stappenplan opgesteld om preventie in te zetten in de eigen organisatie;
o Antwoorden op uw persoonlijke vragen over omgaan met de gezonde medewerkers.
• Trainees kunnen na afloop van de training vrij contact opnemen bij vragen.

Prijs Training Preventie p.p. (incl. koffie/thee/versnaperingen)
•
•
•
•

€ 325,00

Inschrijving vóór 1 augustus 2017 via mail: yoke@yergo.nl .
Na inschrijving volgt de factuur voor de training. De betaling van deze factuur dient als
definitieve inschrijving;
Mocht de medewerker niet in staat zijn zelf aan de training deel te nemen, dan kan zijn
plaats worden ingenomen door een vervanger;
Bedrag is exclusief 21 % BTW.

Meer informatie over 2B-Alive: http://www.2b-alive.nl/
Meer informatie over Yergo: http://www.yergo.info/
Graag verwelkomen wij jullie op onze trainingsdagen!
Met vriendelijke groet,
Helena Beers en Yoke van Lent

