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ArboRegionaal	  	  
	  
In	  2014	  is	  ArboRegionaal	  opgericht	  door	  	  een	  groep	  zelfstandige	  professionals,	  die	  	  allen	  werkzaam	  
zijn	  	  in	  het	  veld	  van	  arbeidsomstandigheden.	  Onze	  deskundigen	  bieden	  advies	  en	  begeleiding	  bij	  
verzuim	  en	  preventie,	  bij	  re-‐integratietrajecten	  en	  bij	  het	  inrichten	  van	  een	  veilige	  en	  gezonde	  
werkomgeving.	  Arboregionaal	  wil	  haar	  klanten	  een	  impuls	  geven	  om,	  vanuit	  de	  preventieve	  
gedachte,	  structureel	  en	  duurzaam	  de	  arbeidsomstandigheden	  te	  verbeteren	  en	  het	  	  verzuim	  te	  
minimaliseren.	  Om	  dat	  doel	  te	  bereiken	  kijken	  we	  niet	  alleen	  naar	  de	  medewerkers	  die	  verzuimen,	  
maar	  juist	  ook	  naar	  de	  medewerkers	  die	  aan	  het	  werk	  zijn.	  	  
	  
Onze	  organisatie	  
Onze	  volledige	  naam	  is	  ‘Coöperatieve	  ArboRegionaal	  B.A.’	  Wij	  vormen	  een	  coöperatie	  waarbij	  alle	  
leden	  tot	  een	  bepaald	  bedrag	  financieel	  aansprakelijk	  zijn.	  Dit	  in	  tegenstelling	  tot	  coöperaties	  met	  
‘uitgesloten	  aansprakelijkheid	  (U.A.).	  ArboRegionaal	  B.A.	  werkt	  onder	  diverse	  regionale	  merken.	  	  
Dat	  betekent	  dat	  wij	  onze	  diensten	  aanbieden	  via	  adviseurs	  met	  een	  standplaats	  in	  de	  regio	  van	  uw	  
bedrijf.	  Zij	  kennen	  de	  regio	  en	  houden	  nauw	  contact	  met	  u	  als	  klant.	  In	  het	  eerste	  jaar	  van	  ons	  
bestaan	  zijn	  er	  al	  verschillende	  regioteams	  opgericht:	  ArboGooi,	  ArboLeiden	  en	  ArboBrabant.	  	  
	  
Hoe	  werken	  wij?	  
ArboRegionaal	  werkt	  volgens	  de	  maatwerkregeling.	  Dat	  betekent,	  dat	  het	  dienstverleningspakket	  in	  
overleg	  met	  de	  klant	  zo	  wordt	  samengesteld,	  dat	  het	  optimaal	  past	  bij	  uw	  organisatie.	  Elke	  klant	  
krijgt	  bij	  ons	  een	  klantmanager	  toegewezen,	  die	  het	  vaste	  aanspreekpunt	  is.	  Over	  specifieke	  
dienstverlening	  kunt	  u	  natuurlijk	  met	  de	  adviseurs	  zelf	  overleggen.	  De	  klantmanager	  stelt	  in	  overleg	  
met	  u	  een	  team	  samen,	  dat	  uw	  bedrijf	  volledig	  kan	  ondersteunen.	  Als	  u	  buiten	  het	  contract	  extra	  
diensten	  wilt	  afnemen	  of	  als	  u	  het	  contract	  wilt	  wijzigen,	  is	  de	  klantmanager	  er	  voor	  u.	  	  
	  
Preventie	  is	  een	  pré	  
Onze	  aanpak	  is	  niet	  alleen	  gericht	  op	  de	  werkomgeving,	  maar	  juist	  ook	  op	  de	  mensen	  die	  daarin	  
werken.	  Vanuit	  de	  arbowet	  wordt	  de	  omgeving	  aangepakt	  en	  aangepast	  om	  de	  risico’s	  bij	  het	  werk	  
te	  beheersen.	  Maar	  preventie	  van	  verzuim	  moet	  ook	  en	  juist	  gericht	  zijn	  op	  mensen	  en	  hun	  gedrag.	  	  
Onze	  deskundigen	  kunnen	  advies	  en	  begeleiding	  bieden	  bij	  verandering	  van	  leefstijl	  (eten,	  drinken,	  
roken,	  bewegen),	  bij	  diverse	  problemen	  op	  het	  werk	  	  (arbeidsdeskundige,	  bedrijfsmaatschappelijk	  
werk,	  mediation,	  stress	  coach)	  en	  bij	  het	  veranderen	  van	  de	  cultuur	  en	  veiligheidsgedrag	  in	  uw	  
bedrijf	  of	  organisatie.	  	  	  
	  
Verzuimregistratie	  
Naast	  ervaren	  en	  geregistreerde	  deskundigen,	  biedt	  ArboRegionaal	  een	  softwarepakket:	  Verzuim	  
Onder	  Controle	  (VOC).	  VOC	  	  is	  een	  	  ‘webbased	  applicatie’,	  	  een	  portal,	  waarmee	  	  u	  	  eenvoudig	  en	  
direct	  een	  ziekmelding	  kunt	  verrichten	  en	  vervolgens	  digitale	  signaleringen	  en	  adviezen	  ontvangt.	  Dit	  
gaat	  verder	  dan	  de	  vereisten	  van	  de	  Wet	  Verbetering	  Poortwachter.	  	  
U	  hoeft	  zich	  niet	  meer	  af	  te	  vragen	  of	  u	  het	  beleid	  of	  de	  wetgeving	  volgt.	  U	  heeft	  een	  digitale	  
verzuimcoach	  die	  u	  hierover	  per	  email	  informeert	  en	  coacht.	  Daardoor	  kunnen	  alle	  betrokken	  
partijen	  zoals	  de	  casemanager,	  de	  HR-‐	  adviseur	  en	  de	  bedrijfsarts	  tijdig	  in	  actie	  komen.	  
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Deskundige	  aanpak	  
ArboRegionaal	  	  beschikt	  over	  alle	  deskundigen	  die	  een	  arbodienst	  behoort	  te	  hebben,	  zoals	  op	  de	  
gebieden	  van	  verzuim	  (casemanagement,	  coaching,	  preventie),	  re-‐integratietrajecten,	  mediatie	  en	  
personal	  coaching,	  gezondheids-‐	  en	  bewegingsprogramma’s,	  risico-‐inventarisaties,	  onderzoek	  en	  
aanpassing	  van	  werkplekken.	  Als	  u	  als	  klant	  behoefte	  heeft	  aan	  diensten	  die	  niet	  door	  een	  van	  onze	  
eigen	  deskundigen	  kunnen	  worden	  uitgevoerd,	  dan	  trekken	  we	  een	  deskundige	  aan	  vanuit	  ons	  
netwerk.	  Al	  onze	  deskundigen	  zijn	  geregistreerd	  en/of	  gecertificeerd	  voor	  hun	  eigen	  vakgebied.	  	  
	  
De	  kerndeskundigen	  in	  de	  Arbowet	  
Naast	  de	  bedrijfsarts	  zijn	  er	  in	  de	  Arbowet	  nog	  een	  drietal	  deskundigen	  benoemd,	  die	  bij	  het	  
arbobeleid	  betrokken	  kunnen	  zijn.	  Een	  gecertificeerde	  arbodienst	  dient	  over	  elk	  van	  deze	  
zogenoemde	  kerndeskundigen	  te	  beschikken.	  Het	  gaat	  dan	  om	  de	  arbeidshygiënist,	  de	  hogere	  
veiligheidskundige	  en	  de	  arbeids-‐	  &	  organisatiedeskundige.	  Wat	  ArboRegionaal	  betreft	  hoort	  daar	  
ook	  een	  ergonoom	  bij.	  Deze	  kerndeskundigen	  dienen	  naast	  hun	  eigen	  vakgebied,	  kennis	  te	  hebben	  
van	  de	  Arbowet	  en	  andere	  relevante	  wetgeving	  met	  betrekking	  tot	  	  arbeidsomstandigheden.	  Zij	  
kunnen	  allen	  worden	  ingezet	  om	  een	  RI&E	  (Risico	  Inventarisatie	  en	  Evaluatie)	  uit	  te	  voeren.	  	  
	  
Easy	  does	  it…	  
ArboRegionaal	  biedt	  haar	  klanten	  een	  snelle	  en	  makkelijke	  manier	  om	  het	  arbobeleid	  en	  de	  
preventieve	  maatregelen	  regelmatig	  te	  evalueren.	  Met	  onze	  tool	  EasyForward	  	  kunnen	  wij	  snel	  een	  
RI&E	  opzetten.	  	  Dat	  kan	  een	  volledige	  RI&E	  zijn,	  of	  een	  RI&E	  op	  onderdelen,	  zoals	  een	  inventarisatie	  
van	  mogelijke	  problemen	  met	  fysieke	  belasting	  of	  met	  computerwerk.	  Met	  onze	  tools	  EasyAnalyse	  
en	  	  EasyForward	  kunt	  u	  ook	  zelf	  eenvoudig	  die	  zaken	  in	  kaart	  brengen	  die	  die	  voor	  u	  van	  belang	  zijn.	  	  
Vraag	  naar	  de	  mogelijkheden	  bij	  de	  klantmanager	  of	  bij	  één	  van	  de	  RI&E-‐deskundigen.	  	  
	  
Klant	  is	  koning	  
Als	  klant	  bepaalt	  u	  zelf	  welke	  deskundigen	  vanuit	  ArboRegionaal	  worden	  ingezet	  voor	  de	  begeleiding	  
bij	  uw	  arbo-‐,	  verzuim-‐	  en	  re-‐integratiebeleid.	  Uiteraard	  adviseert	  de	  klantmanager	  u	  daarover	  en	  
wordt	  uw	  diensten	  pakket	  in	  gezamenlijk	  overleg	  samengesteld.	  Onze	  deskundigen	  zullen	  met	  u	  
afstemmen	  welke	  diensten	  ieder	  aan	  u	  kan	  leveren	  binnen	  hun	  eigen	  vakgebied.	  Met	  deze	  
begeleiding	  en	  adviezen	  kunt	  u	  	  vervolgens	  binnen	  uw	  organisatie	  passende	  interventies	  uitvoeren.	  	  	  
	  
Overzicht	  van	  deskundigen	  
Via	  overleg	  met	  uw	  klantmanager	  kunt	  u	  contact	  leggen	  met	  onze	  deskundigen	  en	  zo	  beschikken	  
over	  alle	  soorten	  advies	  die	  u	  nodig	  heeft	  op	  het	  gebied	  van	  begeleiding	  en	  preventie	  van	  verzuim.	  	  
De	  zelfstandige	  professionals	  die	  zijn	  aangesloten	  bij	  ArboRegionaal	  zijn	  zelf	  	  verantwoordelijk	  voor	  
de	  afspraken	  en	  de	  dienstverlening	  die	  zij	  u	  bieden.	  	  	  
	  
Voor	  meer	  informatie	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  uw	  contactpersoon,	  	  
of	  telefonisch	  met	  de	  helpdesk:	  	  085	  –	  7600	  585.	  	  
	  


