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Betreft: Bedrijfsongevallen
Nog steeds vallen er jaarlijks vele slachtoffers die tijdens hun werk een bedrijfsongeval krijgen. Soms
loopt het af met een tijdelijk ziekteverzuim tot uitval in huidige functie, maar vaak gebeurt het ook
dat het fataal kan aflopen.
Het kan variëren van slordig zijn met veiligheidsprotocollen tot aan permanente hoge werkdruk,
overschatting van de situatie “het overkomt mij niet” tot ondeugdelijk apparatuur, niet verstrekken
van hulp- en beschermingsmiddelen tot aan het fenomeen “een ongeluk zit in een klein hoekje”.
Soms zijn situaties makkelijk te verhelpen, andere zaken verdienen meer aandacht en “domme pech”
daar kunnen we hooguit van leren en de mogelijkheid op herhaling ervan te minimaliseren.
Wat kunnen wij voor u betekenen en welke stappen willen wij met u de revue laten passeren?
-

Praten met uw werknemers en klanten, preventie en eventueel met inzet van mediation.
Opstellen en naleven van protocollen. Hoe strikt, gedisciplineerd leven wij deze ook na?
Hoe zit het met handhaving, sancties en beloningen op gebied van preventie en naleving?
Geef de juiste hulpmiddelen en controleer deze periodiek op deugdelijkheid en verstrek
daarnaast middelen die bijdragen aan bescherming van de werknemers.
Stel een RIE op en voer deze keer op keer uit, want geld uitgeven nu is besparing voor later in
premies en ziektewetgelden of uitstroom van werknemers.
Hoe groot of klein is het budget om preventief beleid en/of investeringen te doen?
Bestrijdt werkdruk en investeer in voorlichting en opleidingen

Personeelsbeleid moet of kan dus anders worden en is op termijn ook beter voor het imago voor het
bedrijf, financieel aantrekkelijker door behoudt kennis en preventie verzuim.
Wij menen een volledig en uitgebalanceerd pakket aan diensten te kunnen aanbieden die voor uw
organisatie interessant zijn kosten te kunnen besparen in ziekteverzuim en juridische kosten bij o.a.
ontslag. Uiteenlopend van advies, fiscaliteit en subsidies tot aan mediation en coaching.
Voor meer informatie en/of een offerte kunt u ons bellen met nummer 088-5848896 of 0615250102. E-mailen kan ook naar info@smart-capacity.nl
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