Preventie met combi-kracht

Arbo en HR steeds vaker samen als het gaat om preventie en ziekteverzuim. Neem bijvoorbeeld
het bouwbedrijf, waar de veiligheidskundige in gesprek gaat met de KAM-coördinator en de
HR-manager met de bedrijfsarts. Dat de schotten verdwijnen tussen HR en Arbo en tussen
bedrijfsarts en veiligheidskundige bewijst de praktijk. Meer samenwerking leidt tot minder
klachten en daarmee een lager ziekteverzuim.

Uw ziekteverzuim verminderen?
Dat kan met het Preventie+pakket van Aboma!
Met het Preventie+pakket introduceren wij een nieuw soort arbodienst voor de
bouw. De nadruk ligt op preventie, dus voorkomen dat uw medewerkers uitvallen.
Voorkomen is immers beter dan genezen. Door een wisselwerking tussen u,
de bedrijfsarts en een veiligheidskundige van Aboma worden signalen uit de
PMO’s (Preventief Medisch Onderzoek), werkbezoeken en vragenlijsten omgezet
in praktisch en preventief beleid. Het actueel houden van de RI&E krijgt daarbij
continue aandacht. Aboma werkt hiervoor samen met Bouw & Gezond en Aon.

Hoe werkt het?
Wij leveren een casemanager of u stelt deze zelf aan. Aboma verzorgt de wettelijk
verplichte meldingsmomenten (Wet Poortwachter). Dit herkent u vast en zeker van
de reguliere arbodienst.
Wat is er nieuw? Aboma ondersteunt u om signalen uit de spreekkamer en de
werkplekken om te zetten naar preventief beleid. Hoe dan? Op gezette tijden
overlegt u met uw vaste deskundigen die bekend zijn met de bouw en uw
organisatie kennen. Zij zorgen voor actueel beleid en stemmen dit af op uw
organisatie en de beleving van uw medewerkers.

Welke voordelen biedt het Preventie+pakket?
Even kort op een rijtje:
• Eén vertrouwd loket voor VGM-ondersteuning door een vast team van
bedrijfsarts en veiligheidskundige met brede expertise in de bouwnijverheid.
• Volledige invulling van de verzuim- en reïntegratieverplichtingen inzake
Wet Verbetering Poortwachter.
• Permanente actualisatie van de RI&E.
• Volledige invulling van het BGZ-pakket, zoals vastgelegd in de Bouw-CAO.
• Kwartaal-, half jaar- of jaarrapportages waarin zowel veiligheid als gezondheid
worden besproken.
• Het uitvoeren van PMO’s op locatie waardoor een minimaal verlies van
productiecapaciteit en een hoog opkomstpercentage wordt gerealiseerd.
• Mogelijkheid tot uitvoeren van PMO’s in combinatie met scholingsdagen.
• Kostenbesparing door het optimaal benutten van het BGZ-pakket.
Meer weten? Bel Aboma Advies (T 0318 691920).
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