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Masterclass: Wat u moet weten over arbeidswelzijn en preventie,
een dompelbad voor werkgevers en de hiërarchische lijn
“Informatie leidt tot inspiratie” (TDB)

Dodelijke arbeidsongevallen, ongevallen met blijvende invaliditeit of langdurige absentie, die
gebeuren onder uw verantwoordelijkheid, we mogen er niet aan denken, maar er wel soms eens bij
durven stilstaan.
Biedt uw organisatie hiertegen de nodige bescherming en stuurt u het gewenste preventiebeleid?
Kent u uw rol in dit verhaal?
De Werkgever en de hiërarchische lijn waaronder elkeen die leiding geeft binnen uw organisatie,
hebben in dit verband van wetswege welbepaalde plichten, verantwoordelijkheden en - als het er op
aankomt - ook aansprakelijkheden.
Dit is niet enkel de dada van uw preventieadviseur of VCA-functionaris. Dit is in eerste instantie de
verantwoordelijkheid van de werkgever en hen die hem vertegenwoordigen binnen de organisatie.
“Informatie leidt tot inspiratie”
Het doel van deze “masterclass” is in eerste instantie u te informeren over wat de Europese
richtlijnen en Belgische wetgever van u verwachten.
Het is geweten: uw beschikbare tijd is zeer kostbaar en gering. Er liggen heel wat prioritaire taken en
targets in uw korf, los van veiligheid, gezondheid en welzijn.
Maar is een mensenleven niet het kostbaarst? En wat als die mens onder uw toezicht en
verantwoordelijkheid valt?
Daarom ontwikkelde Atasc Academy vanuit de ervaring on field en op vraag van werkgevers en
preventiediensten een unieke en relevante opleiding die voorziet in een dompelbad aan informatie
met betrekking tot het voeren van een veiligheids- en preventiebeleid in een organisatie en in het
bijzonder de link naar de specifieke verantwoordelijkheden van de werkgever en de hiërarchische
lijn.
Dit is geen spielerei, dit zijn zaken waar u absoluut weet van moet hebben of die terug dienen te
worden opgefrist.
Deze training zal u een beter en completer beeld geven van de rechten en plichten die de
Welzijnswetgeving stelt. U zult de Codex over het Welzijn op het werk beter leren kennen en de
taken en opdrachten van preventiediensten met kennis van zaken kunnen aansturen, ondersteunen
en opvolgen.
Hoe actueel is uw preventiebeleid? Hoe staat het met de interne veiligheidscultuur?
Wat zijn de do’s en dont’s voor werkgevers, directies, managers en andere leidinggevenden binnen
uw onderneming met het oog op veiligheid, lichamelijke en psychische gezondheid en het
werkwelzijn in zijn geheel?
Wij dompelen u onder in dit bad zodat u gewapend met de nodige inzichten, knowhow en
bewustwording uw verantwoordelijkheid vollediger kan nemen, met kennis van zaken om ieders
welzijn binnen uw organisatie te kunnen garanderen.

Nederlands (Engels op vraag)
Werkgevers, gedelegeerde bestuurders, CEO’s, HR-verantwoordelijken,
directieleden, preventie-ondersteuners, management, supervisors,
projectleiders en andere leidinggevenden of geïnteresseerden.
Opfrissing voor preventieadviseurs.
Zie opleiding kalender homepage
1 dag (8u)
Open opleiding: educatief centrum Atasc Academy (Hamme)
Nog plaatsen beschikbaar
Open opleiding 250 €/p /persoon
In-company-opleiding op maat: Op maat informeer vrijblijvend naar
mogelijkheden en voorwaarden
Opleidingsattest: ‘Masterclass: Wat u moet weten over arbeidswelzijn en
preventie, een dompelbad voor werkgevers en de hiërarchische lijn’

