Uitgebreid aanbod

SBI Formaat
Voor al uw
arbovraagstukken

Als organisatie, OR- of (VGWM-)commissielid realiseert u graag een
gezond werkklimaat, goede arbeidsomstandigheden en een veilige
omgeving. Prachtig werk dat belangrijk is voor uw hele organisatie en

Expertiseteam Arbeid & Gezondheid

Het expertiseteam Arbeid & Gezondheid werkt op zeer uiteenlopende gebieden van arbo en
op verschillende manieren: van een online module tot een training op maat voor uw
organisatie en van een individuele open inschrijvingstraining tot specialistisch advies kunt u bij
ons terecht voor o.a. de volgende onderwerpen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nicole Pikkemaat
Trainer/adviseur Arbeid & Gezondheid, extern
vertrouwenspersoon en arbeidstijdenspecialist

arbowet- en regelgeving;
arbobeleid;
de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak;
ziekteverzuim- en re-integratiebeleid;
ver- en nieuwbouw;
werkstress en werkplezier;
(on)gewenst gedrag;
leeftijdsbewust personeelsbeleid;
duurzame inzetbaarheid van medewerkers;
flexibel roosteren;
Het Nieuwe Werken;
nieuwe werkplekconcepten;
veiligheidsbewustzijn.

Werktijden en werkstress zijn de expertisegebieden van
Nicole. Zij gaat voor een gezond, sociaal en rechtvaardig
werktijdenbeleid en heeft en heeft een actieve rol in de
werkstress-campagne van het Ministerie van SZW.
nicole.pikkemaat@sbiformaat.nl
06 - 525 99 060

Carolina Verspuij
Trainer/adviseur Arbeid & Gezondheid
Carolina geeft al vele jaren training en advies op het gebied
van arbeidsomstandigheden in diverse bedrijven binnen
verschillende sectoren. Met als doel een veilige, gezonde
en inspirerende werkomgeving waar het voor iedereen
plezierig werken is.

De trainers/adviseurs van het expertiseteam publiceren regelmatig artikelen en blogs over
interessante en/of actuele onderwerpen. Ook verzorgt het team regelmatig workshops en
actualiteitencolleges, bijvoorbeeld over nieuwe wetgeving en actuele onderwerpen. Dit doen
zij vaak in samenwerking met het Ministerie van SZW.
Meer informatie vindt u op www.sbiformaat.nl

carolina.verspuij@sbiformaat.nl
06 - 525 99 083

alle medewerkers. Maar ook werk dat soms lastig en complex is.

Van OR tot individuele medewerker
Want hoe maakt u in uw organisatie verbeterslagen? Hoe krijgt u arbo
en gezondheid op de agenda? Hoe zorgt u dat medewerkers gezond,
veilig en fijn kunnen werken? Op welke arbo-aspecten moet u letten

Wendy Roescher
Het expertiseteam Arbeid & Gezondheid is er voor alle medezeggenschapsorganen. Dat gaat
verder dan de ondernemingsraad. Ook leden van de PVT, de MR en arbo- en VGW(M)commissies zijn welkom.

Trainer/adviseur Arbeid & Gezondheid
Niet ziek worden van je werk, daar gaat Wendy voor en
daarom helpt zij u graag om de arbeidsomstandigheden
naar een hoger niveau te brengen. Zij is gespecialiseerd in
de onderwerpen ziekteverzuim, vitaliteit en duurzame
inzetbaarheid van werknemers.

bij het invoeren van andere werkconcepten, zoals
bijvoorbeeld zelfroosteren of het nieuwe werken? En
duurzame inzetbaarheid, hoe geeft u daar een
praktische invulling aan?

Daarnaast vinden o.a. de arbocoördinator, de preventiemedewerker, HR en
vertrouwenspersonen steeds vaker de weg naar ons expertiseteam. En leidinggevenden doen
een beroep op ons bij het organiseren van veilig en gezond werken. Ook de individuele
medewerker op de werkvloer heeft veel aan onze trainingen. Bijvoorbeeld als het gaat om de
aanpak van werkstress of om te werken aan duurzame inzetbaarheid. Hij staat sterker in zijn
werk en vergroot zijn mogelijkheden. Trainingen en workshops met diverse spelers bij elkaar
zijn leuk en effectief. Graag bespreken we met u de mogelijkheden.

Onze expertise, uw voordeel

SBI Formaat: betrokken en betrouwbaar

Om gezondheid en welbevinden van de medewerkers in uw
organisatie te vergroten, heeft u de juiste kennis en een effectieve
aanpak nodig. SBI Formaat heeft daarom een speciaal
expertiseteam Arbeid & Gezondheid dat in vrijwel alle branches
bekend en actief is. Daar kunt u terecht met al uw arbovragen,
voor begeleiding, een training of een (schriftelijk) advies.

SBI Formaat is een zelfstandig bedrijf. Maar we onderhouden wel goede contacten met
organisaties op het gebied van arbeid en gezondheid, zoals de vakcentrale FNV, het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de beleidsafdeling van de
Inspectie SZW. We hebben een scherp oog voor werknemers en koersen op
arbeidsorganisaties waar het prettig werken is. In onze visie op de arbeidsmarkt
wordt de medewerker op de werkvloer in zijn werk gesterkt met training en
advies.

De trainers/adviseurs van het expertiseteam Arbeid &
Gezondheid zijn ervaren vakmensen die beschikken over een
ruime expertise op het gebied van arbeidsomstandigheden en medezeggenschap. Zij kennen de
dagelijkse praktijk in organisaties en spelen daar feilloos
op in. Profiteer van deze expertise.

Onze dienstverlening kenmerkt zich door degelijkheid,
laagdrempeligheid en een klantgerichte benadering zonder
kapsones. We zijn betrokken en betrouwbaar en daar hebben al
veel organisaties, medewerkers en medezeggenschapsorganen
hun voordeel mee gedaan.

wendy.roescher@sbiformaat.nl
06 - 525 99 066

Alex Daems
Trainer/adviseur Arbeid & Gezondheid
Alex begeleidt ondernemingsraden en commissies op het
gebied van arbeidsomstandigheden. Hij legt veel nadruk op
de arbo-organisatie en de ontwikkeling van arbobeleid.
alex.daems@sbiformaat.nl
06 - 53 99 62 31

Expertiseteam Arbeid & Gezondheid
0343 – 47 33 33
arbogezondheid@sbiformaat.nl

www.sbiformaat.nl

Andere adviesteams
van SBI Formaat

Marktleider in
medezeggenschap

SBI Formaat

Voor al uw
arbovraagstukken

Het organisatieadviesteam
Soms zijn er onderwerpen die complex zijn of waar u gewoonweg niet in thuis bent. Soms
moet er snel geschakeld kunnen worden en heeft u ondersteuning nodig in het overleg met
uw bestuurder. SBI Formaat heeft een aantal gespecialiseerde organisatieadviseurs die u
kunnen helpen in deze complexe materie. Wij zoeken de specialist die bij u past.
Wij kunnen u o.a. adviseren op het gebied van:
• organisatieverandering, reorganisatie en fusie;
• financieel beleid;
• HRM/arbeidsvoorwaarden;
• strategisch beleid;
• pensioenregelingen;
• medezeggenschapsstructuren;
• governance goed bestuur/toezicht;
• invoeren zelfsturing.

EOR-Service
De Europese Ondernemingsraad is de sleutel tot goede medezeggenschap in internationale
concerns. De EOR-Service van SBI Formaat is al sinds 1994 actief om deze medezeggenschap
op Europees niveau te versterken voor o.a. Adidas, Canon, Grontmij, Heineken, Hema, ING,
Philips, PostNL, Randstad, Schindler, TNT Express, Wolters Kluwer, Yamaha en Yara.
Bij de EOR-Service kunt u terecht voor:
• informatie over welke bedrijven een EOR moeten oprichten en hoe dat in zijn werk gaat;
• begeleiding bij de onderhandelingen bij de oprichting van een EOR;
• begeleiding van de EOR of het Beperkt Comité bij de reguliere vergaderingen;
•	advisering bij complexe veranderingsprocessen zoals reorganisaties, fusies, overnames,
strategische allianties en herstructureringen;
• training en opleiding voor EOR’s en leden van het Beperkt Comité.

Team duurzame inzetbaarheid
SBI Formaat gelooft in het rendement van medewerkers. Een medewerker die duurzaam
participeert, heeft werk dat past (‘jobfit’) en voelt zich fysiek, mentaal en sociaal goed
(‘topfit’). Hij werkt met passie en plezier. Door dit effect is duurzame inzetbaarheid een
investering die loont!
Wilt u de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers vergroten?
Dan gaan de adviseurs van het team duurzame inzetbaarheid van SBI Formaat graag samen
met u aan de slag. Dit kan vanuit vier verschillende aandachtsgebieden:
• gezondheid & energie;
• kennis & kunde;
• betrokkenheid;
• werk & privé-balans.

Meer dan 50 jaar ervaring
Als marktleider en onafhankelijk trainings- en adviesbureau voor de medezeggenschap heeft
SBI Formaat alle kennis en kunde in huis om de medezeggenschap snel, adequaat en deskundig
te trainen, coachen of adviseren.
We hebben meer dan 50 jaar ervaring in de medezeggenschap en dat betekent dat we vanuit
een stevige basis werken aan een goede ondersteuning van de ondernemingsraad. Hierbij is
niet de bestuurder opdrachtgever, zoals de meeste bureaus gewend zijn, maar de
ondernemingsraad. SBI Formaat is dan ook de natuurlijke partner voor alle
ondernemingsraden.
SBI Formaat is uiteraard ISO- en SCOOR-gecertificeerd, heeft het NRTO-keurmerk en is
Cedeo-erkend. Daarmee heeft u de garantie dat wij kwaliteit en continuïteit bieden.

Altijd een antwoord op uw vraag
Bij SBI Formaat vindt u het grootste aanbod open trainingen, staat een van onze ruim 50
trainers/coaches klaar om u of uw ondernemingsraad op maat te bedienen en hebben wij vier
verschillende adviesteams die u kunnen helpen met complexe vraagstukken.
In deze folder presenteren wij onze team Arbeid & Gezondheid uitgebreid en vindt u een korte
omschrijving van wat de overige adviesteams voor u kunnen betekenen.

Vrijblijvend kennis maken of meer informatie?
SBI Formaat
T: 0343 - 47 33 33
E: info@sbiformaat.nl
W: www.sbiformaat.nl
Landgoed Zonheuvel
Amersfoortseweg 98
Postbus 399
3940 AJ Doorn

www.sbiformaat.nl

www.sbiformaat.nl

