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Arboworld

is een onafhankelijk adviesbureau dat

beschikt over adviseurs met een

jarenlange

ervaring en een ergonomische achtergrond die werken
vanuit een oplossingsgerichte en pragmatische
aanpak.
We zijn in staat om u te

helpen

bij het voorkomen van

verzuim, het creëren van goede
arbeidsomstandigheden en de
productiviteit te verhogen.

Zeker nu nog nadrukkelijker de verantwoordelijkheid voor
verzuim en preventie bij

u als werkgever wordt gelegd.

Onze insteek is een
gezond bedrijf met
gezonde medewerkers
en dat is uw winst!

Goede arbeidsomstandigheden:

uw winst
Een no-nonsense aanpak
 info@arboworld.nl
 06 -513 875 69
 www.arboworld.nl

Advies
Training
Begeleiding

Goede arbeidsomstandigheden:
uw winst
Goede arbeidsomstandigheden leveren

winst op voor

uw organisatie. Uw medewerkers zullen hun werk als

prettiger

minder vaak
verzuimen, de productiviteit in uw organisatie
wordt verhoogd, de kwaliteit wordt verbeterd,
medewerkers zijn meer betrokken, zullen fouten
eerder ontdekken en problemen eerder oplossen
het imago van uw organisatie zal verbeteren.
ervaren en dus

geld

en

op. In de praktijk blijkt het vaak lastig

om ‘handen en voeten te geven’ aan de zorg voor

goede arbeidsomstandigheden. Veel
gehoorde opmerkingen zijn: “we zijn tenslotte maar een
klein bedrijf, we hebben nauwelijks risico’s, teveel

rompslomp, zo'n risico-inventarisatie
is duur en levert weinig op, adviezen zijn vaak niet
haalbaar of en het moeten voldoen aan wettelijke
administratieve

verplichtingen”.

Onze no-nonense aanpak
gaat u helpen

Werkplek
Onderzoek

Voorlichting
en training
beeldscherm
Werk

Natuurlijk wist u dit al; een verlaging van het verzuim
levert

Risicoinventarisatie
en –evaluatie

Onze aanpak
1. Wij komen graag

vrijblijvend bij u langs om

uw wensen en behoefte te bepalen en uw vragen
te beantwoorden.
2. Wij stellen een

concreet plan

voor u op

waarin wij aangeven op welke wijze u de
arbeidsomstandigheden gaat verbeteren.
3. Wij

helpen u dit plan van aanpak uit te voeren

en te bewaken.

Tilcursus
Advies bij
nieuw- en
verbouw
BHVorganisatie
VCA

Training
preventie
Medewerker

Wat wij bieden







Persoonlijk contact & directe hulp
Maatwerk
Minimaal twee keer per jaar bezoek
Helpdesk
Lage tarieven door minimale overhead
Netwerk van specifieke deskundigen

Kijk gerust eens rond op onze

website

Gezondheids
Beleid

 info@arboworld.nl

Training OR

 www.arboworld.nl

Het Nieuwe
Werken

Waarom meer betalen?
Wij zijn 30% goedkoper
dan uw Arbodienst

Stoelmassage
www.arboworld.nl

 06 -513 875 69

