Ga voor
een schone
omgeving en
een gezonde
werkplek
De Arbeidshygiënist
beoordeelt de
veiligheid in en om
uw bedrijf.
Wij doen dat op het
gebied van klimaat,
geluid, gevaarlijke
stoffen en de
manier waarop uw
medewerkers hun
werkplek gebruiken.

De Arbeidshygiënist.
	Onzichtbaar.
Wij zijn gespecialiseerd in de gevaren die je niet kunt zien, maar die wel
(langdurig) verzuim kunnen veroorzaken. Omdat ze slecht zijn voor de
gezondheid. Zoals gevaarlijke stoffen die ingeademd worden,
verkeerde lichamelijke belasting en schadelijk geluid op de werkplek.
	Denken en doen.
Wij beginnen met werkplekonderzoek, doen metingen en stellen
verbeteradviezen op. We bepalen samen wat er in uw bedrijf moet
veranderen om de gezondheid op de werkplek te verbeteren.
	Trainingen.
Wij weten welke factoren in uw bedrijf bedreigend zijn voor de gezondheid van uw medewerkers. Met voorlichting en trainingen leggen wij
uw medewerkers uit hoe ze zichzelf daartegen kunnen beschermen.
	De wet.
Een goed risicobeleid is wettelijk verplicht. Als werkgever draagt u
zorg voor een gezonde werkomgeving. Niemand mag ziek worden
van zijn werk. Het is ons werk om samen met u uw medewerkers te
beschermen.
	Gecertificeerd.
	
Dat zijn wij. Wij hebben regelmatige nascholing en zijn daardoor op de
hoogte van relevante ontwikkelingen. Daar profiteert u van.

Ga voor het beste
Alles wat wij doen staat in het teken van gezondheid.
In balans zijn. Tussen lichaam en geest. Tussen je goed
voelen en beter presteren. Gezonde medewerkers
zorgen voor gezonde bedrijven. Daarmee wordt
gezondheid een managementinstrument van betekenis.
Wij zetten al onze kracht in om voor bedrijven
optimale condities te creëren voor een duurzaam
gezondheidsbeleid. Daarbij zijn we zeer vasthoudend en
prestatiegericht. Houden we van korte lijnen en gaan we
direct op ons doel af. Of het nu gaat om het ontwikkelen
van mensen of het verlagen van kosten.
Met onze specialisten brengt u uw HR-beleid naar een
hoger niveau. Dat is uw winst. We zijn het meest van
waarde, wanneer we medewerkers gezond houden.
En we samen nadenken over een veilig en prettig leef- en
werkklimaat. Op ons allerscherpst zijn we, als het gaat
om verzuim. Beleid maken op basis van feiten.
Hierbij is onze dienstverlening er op gericht om
medewerkers op een duurzame wijze te reïntegreren.
Wij vinden én behouden de topvorm van
medewerkers. En daarmee voor bedrijven.

	Doel.
Samen met u bepalen we het resultaat dat we willen behalen.
Wij zijn pas tevreden als we samen dat resultaat ook bereiken en van
uw bedrijf een gezonde werkomgeving maken.
Waarom Rienks?
Maatwerk. Persoonlijk. Direct. Korte lijntjes. Kostenbesparend.
Snel. Op locatie. Meer weten over ons en wat we voor u kunnen
betekenen? We vertellen het u graag.

Rienks Arbodienst b.v.
Hoofdvestiging
Storkstraat 28
3833 LB Leusden
033 - 494 22 80
www.arbodienst.nl

Arbocertificaat
ISO 9001
ISO 27001

