CHECK JE
KANTOORWERKPLEK

WWW.CHECKJEKANTOORWERKPLEK.NL

Check je kantoorwerkplek
E-learning en online instructie, ergonomisch
paspoort en RI&E thuiswerken in één.

Hoe zorgt u voor een goed ingerichte werkplek als
mensen steeds op een andere werkplek zitten?

“Met Check je kantoorwerkplek voldoet u aan de verplichtingen
van de arbowet op het gebied van beeldschermwerk”

Voordelen Check je kantoorwerkplek:
- 24/7 waar dan ook online te raadplegen
- Werkgever en werknemers voldoen aan geldende wet- en regelgeving
- Kosten- en tijdbesparing
- Vermindering van arbeid gerelateerd verzuim
- Vermindering van mogelijke claims van medewerkers
- Managementstuurinformatie
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DE SOFTWARE INTEGREERT VIER FUNCTIES:
1 - Informatie, voorlichting en instructie
2 - E-learning, met optie tot kennistoetsing
3 - Een persoonlijk ergonomisch paspoort
4 - Informatie voor het opstellen van een RI&E-thuiswerk
De software is 24/7 via internet of desgewenst intranet eenvoudig toegankelijk en helpt medewerkers hun werkplek op kantoor, thuis of onderweg optimaal in te stellen. Bovendien levert
de methode stuurinformatie voor de Arbo-coördinator, preventiemedewerker en manager.

1 - VOORLICHTING EN INSTRUCTIE
Informatie wordt beter opgepikt als het herkenbaar opgebouwd is met voorbeelden uit de eigen bedrijfssituatie. In Check je kantoorwerkplek heeft u de mogelijkheid om eigen foto’s en filmpjes in te voegen.
Toegankelijkheid en toepasbaarheid staan voorop. U beheert uw eigen informatie en kunt er bijvoorbeeld door het plaatsen van nieuwtjes, anekdotes of cartoons over veilig en gezond werken voor zorgen
dat medewerkers regelmatig terugkomen op Check je kantoorwerkplek. Door linkjes in te voegen kunnen
medewerkers eenvoudig verwezen worden naar beschikbare faciliteiten, bedrijfsregelingen en procedures.
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2 - E-LEARNING
In de e-learning kunnen medewerkers toetsen of zij de informatie goed begrepen
hebben en in de praktijk kunnen toepassen. Met de aanwezige ‘stoplichten’ ziet men
eenvoudig of antwoorden juist zijn en de kennis op niveau is. U heeft de mogelijkheid
om een minimum norm in te stellen waaraan de gebruikers moeten voldoen. De Arbocoördinator en de manager kunnen zowel voor de individuele medewerker als voor
een afdeling als geheel nagaan wat de scores in de e-learning zijn.

3 - ERGONOMISCH PASPOORT
Is het wel zinvol als een ergonoom of de preventiemedewerker voor een
medewerker de optimale instellingen van het kantoormeubilair bepaalt?
Na een week is men dat toch vergeten. Check je kantoorwerkplek heeft
de optie om de persoonlijke instellingen op te nemen bij de verstrekte
informatie.

4 - RI&E THUISWERKEN
Check je thuiswerkplek geeft instructie voor de inrichting van de thuiswerkplek en bevat een checklist die medewerkers thuis kunnen gebruiken. In
de checklist zijn links opgenomen die verwijzen
naar middelen die helpen een goede werkplek in
te richten en die door het bedrijf verstrekt worden.
U kunt de gegevens uit de ingevulde checklists
gebruiken om een RI&E thuiswerk op te stellen en
rapporten te genereren op basis van de inrichting
van uw eigen organisatie.

WAAROM CHECK JE KANTOORWERKPLEK?
Elke werkgever wil goede arbeidsomstandigheden bieden op iedere werkplek. Gezond werken is
overal belangrijk. Met Check je kantoorwerkplek is er minder risico op ziekte en ziekteverzuim en
als de arbeidsomstandigheden in orde zijn, is de kans op boetes van de arbeidsinspectie gering.
Bovendien leiden goede arbeidsomstandigheden, waaronder een optimale werkplek, tot een
hogere effectiviteit en hogere productie.
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“De software helpt u te voldoen aan de eisen die
de Arbowet aan elk bedrijf stelt op het gebied
van werkplekinstellingen.”

WILT U MEER WETEN?
Neem contact met ons op zodat wij vrijblijvend in gesprek kunnen gaan om de
mogelijkheden van Check je kantoorwerkplek met u te bespreken. U kunt ons bereiken
door te mailen naar info@checkjekantoorwerkplek.nl of te bellen naar 023 - 711 46 30.
Bezoek ook onze website www.checkjekantoorwerkplek voor meer informatie.

Check je kantoorwerkplek
Check je kantoorwerkplek is een product van Risk Survey BV, een samenwerking tussen tri-plus
en Zookini. tri-plus is een adviesbureau, gespecialiseerd in arbeidsveiligheid. tri-plus werkt
praktijkgericht en past nieuwe technologie innovatief toe. Meer informatie vindt u op www.tri-plus.nl.
Zookini is een full service webbureau met jarenlange ervaring in het bouwen van ingewikkelde en
minder complexe oplossingen. Meer informatie vindt u op www.zookini.nl.
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