
Flynth. Het beste advies dat we je kunnen geven.

Ken alle arbeidsrisico’s in uw bedrijf en 
neem de juiste maatregelen.

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet bent u 
wettelijk verplicht tot het voeren van een Arbobeleid. 

Dit beleid vormt een overkoepelend overzicht van 
de maatregelen die uw organisatie neemt om de 
omstandigheden waarin uw medewerkers werken 
zo optimaal mogelijk in te richten. De verschillende 
onderdelen van het Arbobeleid treft u hieronder aan. 

Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk en bepalen de 
arbeidsbelasting op de individuele medewerker. Een prettige werkomgeving 
stelt uw medewerkers in staat om hun werk veilig, gezond en gemotiveerd 
uit te voeren. Dit zorgt voor een hogere productiviteit en lagere 
verzuimkosten.

Flynth 
Arbeidsomstandigheden



Veilig en gezond gedrag

• Voorlichting en instructies aan medewerkers
• Werktijden en rusttijden
• Persoonlijke beschermingsmiddelen
• Ongewenst gedrag en klachtenregeling

RI&E en Plan van Aanpak

• Opstellen en toetsen
• Periodiek controleren en actualiseren
• Bijzondere groepen risico’s

Arbodienstverlening

• Basiscontract Arbodienst/ bedrijfsarts
• Begeleiding re-integratie en verzuimbeleid
• Periodiek Arbeidsgezondheidsonderzoek (PAGO)

Werkomgeving

• Arbeidsplaatsen - thuiswerken
• Arbeidsmiddelen - keuringen en onderhoud
• Gevaarlijke stoffen en straling

Bedrijfshulpverlening

• Noodscenario’s - Bhv plan
• Brandbestrijding en ontruimingsplan
• Vluchtroutes

Preventiemedewerker

• Aanstelling en positionering
• Deskundigheid
• Profiel en taakomschrijving

Advies en ondersteuning

Iedere werkgever is verplicht om alles te doen zodat een 
medewerker veilig en gezond kan werken. Dit geldt ook 
voor een onderneming met minder dan 10 medewerkers. 
Vanuit Flynth staan wij u graag bij om aan deze 
verplichting te voldoen, omdat wij begrijpen dat dit niet 
uw core business is en hier expertise voor nodig is.

Wilt u de arbeidsomstandigheden in uw organisatie 
verbeteren? Flynth biedt ondersteuning op maat. Onze 
HR adviseurs kunnen u adviseren over en ondersteunen 
bij de diverse onderdelen van het Arbobeleid.

Al uw HR-zaken vlekkeloos geregeld

Naast Arbeidsomstandigheden staat Flynth pal naast 
u bij alle andere aspecten van HR-zaken. Denk hierbij 
onder meer aan werving & selectie, arbeidsvoorwaarden, 
het opstellen van arbeidsovereenkomsten, 
verzuimbegeleiding, dossieropbouw en 
ontslagprocedures. Zaken die veel tijd en kennis vergen 
en die gewoon goed geregeld moeten zijn.

Meer informatie? 

Bent u benieuwd hoe Flynth u kan ondersteunen? Onze 
adviseurs HR services staan voor u klaar! Neem contact 
met ons op via e-mail: HRservices@flynth.nl

Flynth. Het beste advies dat we je kunnen geven.

Flynth adviseurs en accountants

Meander 261, 6825 MC Arnhem

088 236 7777 

www.flynth.nl/hr

Flynth is een landelijk opererende advies- en accountants-

organisatie. Hoewel Flynth de uiterste zorg heeft besteed 

aan de inhoud van dit leaflet, aanvaardt zij geen enkele 

aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid noch voor 

de gevolgen daarvan.


