Preventieve Werkplek Check
Graag presenteren wij met trots de nieuwe mogelijkheid van Arboworld voor
werkplekonderzoek: De Preventieve Werkplek Check.
Waarom
Circa 40% van alle werknemers in Nederland heeft
regelmatig RSI / CANS klachten maar verzuimt (nog)
niet. Tijdig signaleren én gericht preventief iets doen aan
de klachten en uitval te voorkomen is dus van groot
belang.
Arboworld heeft hiervoor een praktisch digitaal instrument
ontwikkeld: de Preventieve Werkplek Check.
Hoe werkt het
De medewerker krijgt via de mail een digitale vragenlijst die kan worden ingevuld.
Met het invullen van deze Preventieve Werkplek Check (PWC) krijgt de medewerker
inzicht het risico loopt op gezondheidsklachten door RSI / CANS of Werkdruk. Na het
invullen en terugsturen van de PWC ontvangt uw medewerker een persoonlijk risicoprofiel
met mogelijkheden om de aanwezige risico's te beperken en daarnaast een persoonlijk
gesprek over werk en werkplek.

Voorbeeld vragen:

Voorbeeld Risicoprofiel

Kosten
Arboworld biedt de Preventieve Werkplek Check aan tegen een aantrekkelijk tarief van:
€ 100,-. per medewerker.

Werkplek Advies
Als alternatief voor een digitaal onderzoek is er het preventief Werkplek Advies. Het
Werkplek Advies is bedoeld om de werkplekinrichting en de -houding door te lichten aan
de hand van een bezoek en gesprek. Ter plekke krijgt uw medewerker direct bruikbare tips
en adviezen en u ontvangt een schriftelijke terugkoppeling. De kosten hiervoor bedragen €
200,-

Werkplekonderzoek
Naast de preventieve aanpak zijn er natuurlijk ook mogelijkheden om medewerkers met
klachten gericht te helpen.
Het uitgebreide werkplekonderzoek op basis van klachten wordt gekenmerkt door een
praktische aanpak, bestaande uit:
- afstemming met opdrachtgever en bedrijfsarts;
- een bezoek aan de werkplek;
- gesprek met medewerker;
- eventueel metingen;
- een duidelijke rapportage met concrete adviezen, tips en trucs;
- een terugkoppeling na twee maanden.
De kosten bedragen € 400,- voor het uitgebreide werkplekonderzoek.

In de praktijk is een werkplekonderzoek op zeer korte termijn uit te voeren en de terugkoppeling is ook binnen enkele dagen. Dit is waar wij voor staan: u en uw medewerker
snel helpen met een goed en gedegen advies.

Laat uw medewerkers niet te lang met klachten doorlopen

Meer weten of wilt u direct gebruik maken van ons aanbod
Natuurlijk kunt u meerdere onderzoeken combineren met bijvoorbeeld voorlichting,
instructie en stoelmassage, kijk maar een s rond op www.arboworld.nl voor mogelijkheden
U kunt ons bellen of mailen als u gebruik wilt maken van dit aanbod of als u nog
specifieke vragen heeft. We kunnen direct afspraken maken.
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