
Als arboprofessional doe je je werk regelmatig alleen. Vaak wordt je ingehuurd of ingezet als deskundige 
die als geen ander weet wat de knelpunten en oplossingen zijn. Maar niet altijd worden deskundige 
adviezen opgevolgd in de praktijk. Als draagvlak en betrokkenheid belangrijk zijn kan een participatieve 
aanpak samen met anderen de aangewezen manier zijn om tot 
resultaten te komen. Bij deze aanpak hebben betrokkenen een 
grote stem in het bepalen van de knelpunten en oplossingen. 
In deze interactieve training voor arboprofessionals leer je hoe je 
als procesbegeleider een participatieve aanpak kan toepassen op 
organisatieniveau op het werkterrein van arbeid en gezondheid.
Deze training is ontwikkeld vanuit de participatieve ergonomie.

   
    -    Wat de participatieve aanpak op organisatieniveau inhoudt;
    -    Welke spelers je het beste kan betrekken bij een 
         participatieve aanpak;
    -    Wat jouw rol als procesbegeleider bij een participatieve aanpak kan zijn;
    -    Wat jouw sterke en te ontwikkelen competenties zijn voor de rol als procesbegeleider;
    -    Hoe je met ruimtelijk werken met een aantal betrokkenen al inzicht kan krijgen op knelpunten in 
         een organisatie;
    -    Hoe je op een participatieve manier knelpunten in kaart kan brengen, deze kan ordenen én prioriteren;
    -    Hoe je op een participatieve manier tot oplossingen kan komen;
    -    Hoe de participatieve manier implementatie makkelijker maakt;
    -    Hoe je op een participatieve manier een project kan evalueren.

De training bestaat voor een klein deel uit theorie en een groot deel uit het ervaren van en oefenen met 
de participatieve aanpak. Tussen de 2 cursusmiddagen in ga je oefenen met een deel van het geleerde. 
Hiervoor is het handig dat je ervaring hebt met projecten op het gebied van arbeid & gezondheid.

De doelgroep voor deze training zijn professionals op het gebied van arbeid en gezondheid, zoals bedrijfs-
artsen, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, arbeidshygiënisten, ergonomen, veiligheidsdeskundigen, 
AO& deskundigen en Arbo coördinatoren. Maar ook bedrijfsfysiotherapeuten, arbo verpleegkundigen, 
verzuimconsulenten, re-integratiemedewerkers of andere arbo- of zorgprofessionals kunnen in hun werk 
gebruik maken van deze aanpak.

TRAINING PARTICIPATIEVE AANPAK 
OP ORGANISATIENIVEAU 
VOOR ARBOPROFESSIONALS

JE LEERT

WERKWIJZE

DOELGROEP

ONDERZOEK EN ADVIES OVER BALANS IN HET WERK

WERKFORM  

Drs. Margriet Formanoy is werkzaam in het werkveld als ergonoom. 
Zij hee� ruime ervaring met het toepassen van de Participatieve Aanpak 
op organisatieniveau en is actief in het wetenschappelijk onderwijs 
door het jaarlijks verzorgen van onderwijs binnen de opleiding
Gezondheidswetenschappen (VU/VUmc).

Huub Pennock is gecertificeerd ergonoom. Hij hee� uitgebreide ervaring 
als trainer, coach en organisatie-adviseur. In zijn werk staat een 
participatieve veranderkundige aanpak centraal.
Hij hee� ruime ervaring in het toepassen van de Participatieve Aanpak 
op organisatieniveau.

Op 6 en 27 juni van 16.30 - 21.00 uur organiseren we een eerste training. 
Door deze training te organiseren op het VUmc in Amsterdam kunnen we deze eerste training 
tegen een gunstig tarief aanbieden en bedragen de kosten € 250,- exclusief 21% BTW.
Dit is inclusief koffie, thee, soep en broodjes.

INSCHRIJVING

De training wordt gegeven door Margriet Formanoy en Huub Pennock.

Heb je vragen over de training ? Dan kan je die stellen aan de trainers:
- Margriet Formanoy, margrietformanoy@werkform.nl  06 - 52 11 28 98
- Huub Pennock, h.pennock@ergo-balans.nl  06 - 52 03 15 14

WANNEER ?

In de training is plek voor maximaal 16 deelnemers. Inschrijven kan door een mail te sturen naar:  
info@ergo-balans.nl  o.v.v. inschrijving training Participatieve Aanpak juni 2016.

WIE GEEFT DE TRAINING ?

VRAGEN ?

Deze training is eind 2015 ontwikkeld in opdracht van de afdeling Sociale Geneeskunde van het VUmc.


