
De betrouwbare basis voor arboprofessionals

Nu tw
ee

 m
aa

nden

vo
or €

 49
 ip

v

€ 1
74

Meer dan

400  
digitale 

artikelen



 VOOR ÉN DOOR ARBOPROFESSIONALS  
Om u bij de uitoefening van uw arbotaken te ondersteunen, 
heeft u er nu een nuttige kennispartner bij. Met Fundament voor 
Onderneming & Arbo heeft u namelijk de beschikking over een 
actuele database vol tips en adviezen voor een optimale positie 
tussen alle belanghebbenden. 

 ACTUEEL EN VOLLEDIG  
De arbowetgeving staat nooit stil. De redactie van Fundament ac-
tualiseert de teksten daarom voortdurend. Bovendien verschijnt er 
elke twee maanden een speciaal themadossier met checklists en 
modellen voor bijvoorbeeld de RI&E of Het Nieuwe Werken. De 
maandelijkse e-mailnieuwsbrief wijst u op de geactualiseerde arti-
kelen. En komt u er met al die informatie toch niet uit? Maak dan 
gebruik van de Fundament Adviesdesk. Binnen één dag ontvangt 
u een eerste reactie op al uw zakelijke arbovragen.

Wetgeving 
1. Arbowetgeving 

Arboplichten 
1. Plichten van de werkgever 
2. Plichten van de werknemer 

Arbobeleid 
1. RI&E 
2. Arbocatalogus 
3. Cao 

Veiligheid 
1. Veiligheidsbeleid vormgeven 
2. Bedrijfshulpverlening 
3. Arbeidsongevallen 
4. Veilige werkplek

Gezondheid 
1. Beroepsziekten 
2. Medische keuringen 
3. Gezonde werkplek 
4. Werk & Privé 

Arbeidstijdenbeleid 
1. Regels voor arbeidstijden 
2. Werktijden 
3. Pauzetijden 
4. Rusttijden
5. Bijzondere diensten
6. Roosters 

Verzuimbeleid 
1. Verzuimbeheersing 
2. Verzuimbegeleiding 
3. Verzuimcontrole 
4. Verzuimregistratie 
5. Verzuimkosten 
6. Loondoorbetaling bij ziekte 
7. Verzuimverzekeringen
8. Ziektewetvangnet

Re-integratiebeleid 
1. Poortwachterplichten 
2. Mogelijkheden voor re-integratie 
3. Hulp bij re-integratie 
4. Onenigheid over re-integratie
5. Subsidies & hulpmiddelen

Arbeidsongeschiktheid 
1. Keuring 
2. WIA 
3. Premies 
4. Uitkeringen 
5. Eigenrisicodragen
6. Gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Arbodienstverlening 
1. Arbodienst 
2. Maatwerkregeling 
3. Arbodeskundigen 

Arbo & medezeggenschap 
1. Arborechten van OR en PVT 
2. De VGWM-commissie

Handhaving 
1. Handhavende organen 
2. Controle van de Inspectie SZW

Arborisico’s 
1. Fysieke belasting 
2. Psychosociale arbeidsbelasting 
3. RSI/CANS
4. Gevaarlijke stoffen

INHOUDSOPGAVE

  SPIN IN HET ARBOWEB 
Volgens de wet moet u weten welke risico’s uw medewerkers 
lopen en hoe u deze het beste kunt ondervangen. Uw directie 
verlangt van u dat de kans op verzuim minimaal is en dat ver-
zuimende medewerkers zo snel mogelijk weer aan de slag gaan. 
Dat is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zorg er voor dat 
u de gevaren kent en beschikt over de oplossingen in geval van 
calamiteiten. 
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Met de aanschaf van Fundament voor
Onderneming & Arbo krijgt u
een aantal keiharde garanties: 

1 Bent u na aanmelding voor Funda-
ment voor Onderneming & Arbo om 
wat voor reden dan ook niet tevre-
den? Laat dit dan binnen zeven dagen 
schriftelijk weten via klantenservice@
rendement.nl en u betaalt helemaal 
niets!

2  U kunt uiteraard ook op een later 
tijdstip uw abonnement beëindigen. 
Direct na ontvangst van uw schrif-
telijke opzegging stoppen wij uw 
abonnement. Geen opzegtermijn of 
ingewikkeld gedoe dus! Uw abonne-
ment stopt gewoon per direct.

3  De redactie zorgt voortdurend voor 
een actuele inhoud. U ontvangt zes 
keer per jaar een magazine met daar-
in de belangrijkste recente wijzigin-
gen in de database en een themados-
sier over een actueel onderwerp.

4  Elk jaar wordt er een nieuw Kompas 
aan de website toegevoegd. Een Kom-
pas laat u aan de hand van meer dan 
100 praktijkvragen kennismaken met 
een bepaalde (nieuwe) wet of regel.

5  Om u tussentijds op de hoogte te 
houden van de meest relevante actu-
aliteiten, ontvangt u maandelijks een 
nieuwsbrief per e-mail. Hierin staan 
verwijzingen naar de meest recent 
geactualiseerde artikelen en meldin-
gen wanneer er een nieuw Kompas is 
toegevoegd.

6  Om u maximale flexibiliteit in uw 
abonnement te kunnen garanderen, 
wordt het abonnement niet per jaar 
gefactureerd, maar steeds voor een 
periode van twee maanden. De abon-
nementsprijs in 2016 bedraagt € 174 
per twee maanden. Daarmee krijgt u 
onbeperkt toegang tot alle onderde-
len van uw abonnement op Funda-
ment voor Onderneming & Arbo.

7  Tijdens uw abonnement kunt u via 
fundamentvoor.nl/oa gratis een be-
roep doen op onze arbohelpdesk. Wij 
garanderen dat u binnen 24 uur een 
eerste reactie krijgt op uw zakelijke 
arbovragen.

Antwoordkaart
JA, STUUR MIJ DE INLOGGEGEVENS VOOR FUNDAMENT 
VOOR ONDERNEMING & ARBO!  
Ik betaal slechts €49 voor de eerste 2 maanden (ipv € 174)! 
Ook abonneer ik mij op de voortdurende actualisatie tot 
schriftelijke wederopzegging. Binnen een week na aanmelding 
kan ik mij schriftelijk afmelden en daarmee deze bestelling 
ongedaan maken.

Naam  m/v

Organisatie 

Functie 

Adres 

Postcode    Plaats  

Telefoon 

E-mailadres 

Datum 

Handtekening 

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW (21%). OA2016-WS

WILT U LIEVER DIRECT TOEGANG TOT FUNDAMENT?

Meld u dan aan via rendement.nl/oa en ontvang 
meteen uw inloggegevens! 

✁

http://fundamentvoor.nl/oa
http://rendement.nl/oa


Fundament voor Onderneming & Arbo  is 

een uitgave van Rendement Uitgeverij.  

Kijk op www.rendement.nl voor het 

complete aanbod van vakbladen, websites 

en evenementen. 

Rendement Uitgeverij 

Postbus 27020 

3003 LA Rotterdam 

Telefoon (010) 243 39 33 

fundamentvoor.nl/oa  BETROUWBARE INFORMATIE VOOR 
NU EN VOOR LATER 

De arbowereld staat nooit stil. Arbeidstijden, veilig-
heid, gezondheid en verzuim… Zaken waar u in 2016 
ongetwijfeld druk mee bezig zult zijn. Bent u altijd 
volledig en actueel op de hoogte van alle wijzigingen? 
 
 EEN FOUT IS SNEL GEMAAKT 

En dat kunt u juist in uw functie niet gebruiken. Uw 
directie en medewerkers moeten kunnen vertrouwen 
op uw nauwkeurig arbobeleid. Het gaat immers om de 
gezondheid en veiligheid van uw collega’s. Een onge-
luk heeft grote persoonlijke gevolgen hebben voor de 
direct betrokken werknemer(s). Om maar te zwijgen 
van de gevolgen voor de organisatie! 

fundamentvoor.nl/oa adviseert u bij alle 
arbovraagstukken

ALTIJD ANTWOORD OP UW VRAAG 
Op fundamentvoor.nl/oa is de informatie optimaal ontsloten. U 
kunt zelf bepalen op welke manier u door de database navigeert.

Zoeken
Natuurlijk is er een slimme zoekfunctie, u wordt geadviseerd in 
uw zoekopdracht door middel van automatisch gegenereerde 
suggesties terwijl u een zoekterm invoert. U kunt het zoekre-
sultaat vervolgens naar wens verder specificeren door bepaalde 
trefwoorden en types content uit te vinken. Zo komt u snel en 
gemakkelijk bij het voor u relevante artikel.

Boomstructuur
De database is opgedeeld in verschillende rubrieken. Deze 
rubrieken bestaan uit diverse hoofdstukken. En elk onderwerp 
bevat een aantal artikelen. U kunt op elk gewenst moment van-
uit een artikel naar een naastgelegen artikel springen of terug 
omhoog in de structuur naar een onderwerp. Het zogenoemde 
kruimelpad bovenaan de pagina laat u zien op welke plek u zich 
in de database bevindt.
 
Adviesdesk 
En komt u er echt niet uit met de informatie op de website? 
Dan kunt u kosteloos gebruik maken van de Fundament 
 Adviesdesk. U ontvangt binnen 24 uur een eerste reactie op uw 
eerstelijns vragen van onze deskundige adviseurs. Een gratis 
service, exclusief voor abonnees van Fundament voor Onderne-
ming & Arbo.
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