Arbozorgsysteem
Basismodule
De arbowet schrijft werkgevers verschillende zaken voor:
zorgplicht, risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), adequaat geschoolde
BHV’ers en preventiemedewerkers, actief tegengaan van agressie op de
werkvloer, en nog veel andere zaken.
Als werkgever kan het zijn dat u verdwaald raakt in het bos van wet- en
regelgeving. Hiervoor heeft Certiﬁed Services een oplossing: het arbozorgsysteem.
Binnen een maandelijks budget ontzorgen wij u van A tot Z, en voorzien u van goed
advies inzake de arbowetgeving.
U heeft een accountant, HR adviseur en boekhouder. Maar uw belangrijkste kapitaal is uw
personeel.

RI&E - Preventie en bescherming op het werk
Veel ondernemers geven aan dat ze aan zoveel regels moeten voldoen dat ze soms door de
bomen het bos niet meer zien. Onderaan de streep is er eigenlijk maar één regel waar u als
ondernemer of werkgever aan dient te voldoen: Artikel 5 van de arbowet schrijft voor dat ieder
bedrijf met medewerkers een RI&E dient te hebben. De RI&E is de basis van arboveiligheid.
Uit een RI&E komt een plan van aanpak. Dit plan van aanpak is een lijst met zaken die nog
aangepakt dienen te worden. Helaas verdwijnt dit plan van aanpak bij veel bedrijven in de kast.

Werkwijze
Binnen het arbozorgsysteem wordt er een maandelijks budget met u bepaald. Certiﬁed Services
zal vervolgens het plan van aanpak van uw RI&E implementeren in ons risicobeheersingssysteem.
Heeft u vragen met betrekking tot arbozorg, dan voeren wij dit uit, Krijgt u inspectie? Wij zijn er.
Heeft u ergens begeleiding bij nodig? Dan krijgt u die. Ieder kwartaal wordt uw bedrijf daarbij
nogmaals onder de loep genomen en wordt het resterende budget bepaald. Dit budget zullen wij
besteden aan één van de openstaande punten in uw plan van aanpak.

Het grote voordeel:
U weet wat u maandelijks besteedt aan arbozorg, wij bepalen samen met u waar uw investering
het meeste meerwaarde heeft. Er hoeft niet voor alles een oﬀerte gemaakt te worden en daarom
kunnen we op veel producten en diensten een korting geven. Wij zorgen ervoor dat de RI&E up to
date blijft en dat er doorlopend mee wordt gewerkt.
En het belangrijkste: Bij een eventuele inspectie kunt u aantonen actief met preventie en
bescherming op het werk bezig te zijn.

Aanvullende modules
Aanvullend op de basismodules kunt u kiezen voor aanvullende modules:
- ISO9001
- Verzuimbegeleiding
- Gevaarlijke stoﬀen
- VCA**
- P&O
- Veiligheidsladder

Afspraak maken?
Eén van onze adviseurs komt graag langs voor een oriënterend gesprek.
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