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HOOFDPIJNDOSSIERS. 
ZO MAAK JE ER WERK VAN! 
Practicum: Corine van Orsouw, Nathalie van Goor, Theo Kessels, Erwin van Aken 

Complexiteit is opgebouwd uit kleine stukjes eenvoud
Aan elke deelnemer van dit seminar vragen wij om vooraf, een (niet-gepersonaliseerde) 
casus in te brengen. Alle inzendingen clusteren wij en komen aan de orde in dit prak-
tijkgerichte blok 3. 

Het forum van deskundigen zet hier interactief, samen met de aanwezige deelnemers, 
oplossingsgericht zijn tanden in. 

Practice what you preach in optima forma. Want hoofdpijndossiers zijn gevaarlijke en 
kostbare ‘landmijnen’, die je deskundig moet opruimen maar vooral moet voorkomen.  
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Start seminar 13.30 uur; inloop vanaf 13.00 uur

Afsluiting om 16.30 uur

ARBO 
EN HET HOOFDPIJNDOSSIER 
‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’ (Johan Cruijf)

Verzuim en hoofdpijndossiers. Vroeg of laat kan onschuldig verzuim zomaar trans-
formeren naar een langdurig en kostbaar probleemdossier. De complexiteit van 
(veranderende) wetgeving, de grillige besluitvorming van het UWV en de ingrij-
pende financiële risico’s zijn bij uitstek de ingrediënten voor een hoofdpijndossier. 

Uniek is dat op dit arbo seminar jouw dossier aan de orde komt. We nodigen je 
uit om je hoofdpijndossier te delen en dit samen met een forum van deskundige 
professionals op te lossen. Daarnaast krijg je veel praktische tips aangereikt om 
effectief probleemdossiers aan te pakken. 

O ja, gezien de actualiteit is er aandacht voor de nieuwe privacywet en wat dit 
betekent in relatie tot arbo en jouw organisatie.

ARBO SEMINAR 2018 
HET INTERVIEW. WANT DE 
ARBOWERELD DRAAIT DOORRRRR! 
Interview met: Corine van Orsouw, Theo Kessels, Erwin van Aken

Als je het niet weet, waarom vraag je het dan niet gewoon?
Belangrijke deskundigen in het kader van Gezondheid & Verzuim zijn onder andere de 
casemanager en de bedrijfsarts. De rollen en verantwoordelijkheden van deze professio-
nals zijn aan verandering onderhevig. Niet in de laatste plaats door nieuwe wijzigingen 
in de ARBO wet - die na een gedoogperiode - nu per 1 juli 2018 onvoorwaardelijk van 
kracht zijn. Maar vooral zal duidelijk worden hoe deze disciplines hun verantwoordelijk-
heid pakken in re-integratiedossiers en welke verantwoordelijkheden en rollen werkgever 
en werknemer daarin hebben. 

Verder is er aandacht voor de werkmethode ‘verlengde armconstructie’, spreekuur op 
afstand en digitalisering.
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PSSST ... JIJ EN AVG
HOE STAAT HET ERMEE?
Spreker: mr. Nathalie van Goor

Algemene Verordening Gegevensbescherming: een ‘moetje’ of goed geregeld?
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en 
is deze privacywetgeving van kracht. De AVG heeft gevolgen voor bedrijven en arbo. 

Als je nog niet AVG proof bent, of je twijfelt of je alles wel goed hebt geregeld, of je 
hebt nog vragen, dan is dit seminar the place to be! We zetten samen nog even de 
puntjes op de i en beantwoorden jouw persoonlijke vragen. 

We laten je ook weten hoe je ondersteuning kan krijgen om deze zaken op de juiste 
wijze te borgen binnen je organisatie. Want deze nieuwe privacywetgeving is niet 
vrijblijvend maar een harde wettelijke eis die je als organisatie natuurlijk serieus wilt 
nemen.
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INFORMATIE
I www.zakenwijzer.nl
E info@zakenwijzer.nl
T 088 505 6000

AANMELDEN
www.zakenwijzer.nl/aanmelden-arbo-seminar-2018/

DATUM & LOCATIE
Dinsdag 11 september 2018 | 13.30 - 16.30 uur
Van der Valk Hotel Ridderkerk, Krommeweg 1, 2988 CB Ridderkerk

De zaal is vanaf 13.00 uur geopend. 

ORGANISATIE
Dit seminar wordt georganiseerd door ZAKENWIJZER passie voor mensen.

KOSTEN
Het ARBO seminar 2018 is gratis toegankelijk.

SPREKERS - INTERVIEWER/MODERATOR

NATHALIE VAN GOOR
Een deskundig jurist en 

arbeidsrechtspecialist. 

Nathalie is in staat om 

ingewikkelde wetgeving 

te vertalen naar een 

heldere en praktische 

toepassing.

THEO KESSELS
Deskundig en ervaren  

in verschillende 

sectoren van het 

bedrijfsleven als 

bedrijfsarts in arbeids- 

en gezondheidsgenees-

kunde. 

ERWIN VAN AKEN
Senior trainer bij 

Zakenwijzer en tijdens 

dit seminar interviewer/

moderator. Met een 

aanstekelijk gevoel voor 

humor verzorgt Erwin 

training & coaching 

op het gebied van 

leiderschap, manage-

ment, communicatie en 

samenwerken.

CORINE VAN ORSOUW
Operationeel directeur 

bij Zakenwijzer. 

Corine is een gedreven 

organisatieadviseur en 

sparringpartner met 

passie voor mensen.


