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Cursus details

Uitvoerder (s)

Optima Arboacademie

Duur

5 dagen en twee intervisiebijeenkomsten
08:30 – 17:00 uur

Startdatum

2 november 2020

Collegeplaats

Metselaarsweg 2

Vooropleiding

HRM, Managers, Arbodeskundigen, Bedrijfsmaatschappelijk
werkenden, algemeen maatschappelijk werkers

Prijs

NAf.1300 ,- excl. O.B. en incl. Lesmateriaal

Over Arbo Academy

We bieden al enige jaren trainingen en cursussen aan voor P&O-ers, medewerkers personeelszaken,
HR-adviseurs, beleidsmedewerkers, HR managers, bedrijfsmaatschappelijk werkers,
leidinggevenden, Arboverantwoordelijken, vakbonden en andere mensen die te maken hebben met
Arbo en verzuim. Onze opleidingen duren meestal 1, 2 dagen of langer. Het zijn korte trainingen,
maar wel intensief en goed betaalbaar. Daarmee helpen wij de professionals en hun bedrijf met
hun professionele ontwikkeling.
Optima Arbo Academy zorgt dat u het beste uit uzelf kunt halen. Dat doen we door kennis en
vaardigheden aan te bieden. In de cursussen staat meer de kennis centraal. Tijdens de trainingen
gaat u meer vaardigheden ontwikkelen. Optima Arbo Academy daagt de deelnemers uit, laat ze
nieuwe dingen ontdekken die aansluiten op de eigen werksituatie. Hierdoor ontstaat een goed en
krachtig leereffect.

Kwaliteitsgarantie

Om uw leerdoelen te bereiken zorgen we ervoor dat de kwaliteit van onze trainingen en trainers
hoog ligt. Onze trainers zijn allemaal goed opgeleid. De kwaliteit van onze trainingen is goed, want
tot nu toe hebben deelnemers ons gemiddeld een ruime 8 gegeven.

Master bedrijfsmaatschappelijk werk

Onder Bedrijfsmaatschappelijk werk wordt verstaan: hulpverlening aan individuele en groepen
medewerkers bij door hen ervaren problemen van psucho-sociale aard die in verband houden met de
werksituatie.
Het primaire doel van de Bedrijfsmaatschappelijk werk is de bevordering van het welbevinden van
zowel individuele als groepen medewerkers binnen de arbeidsorganisatie en als gevolg daarvan een
optimalisering van werksituaties en werkrelaties.
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intervisiebijeenkomsten. U volgt de opleiding naast uw werk. Om de week heeft u op vrijdag college
van 08.30 tot 17.00 uur. De totale tijdsinvestering is 75 uur.

De opleiding Bedrijfsmaatschappelijk Werk
De post HBO-opleiding Bedrijfsmaatschappelijk Werk omvat veertien onderdelen met ieder een
eigen thema. Diverse werkvormen komen aan bod zoals case studies, opdrachten in de eigen
werkpraktijk en interactieve colleges door ervaren docenten uit de beroepspraktijk. U sluit een
module af met een opdracht en een feedbacksamenvatting voor het portfolio. Het programma
bestaat uit de volgende modules:
•

Positie van de bedrijfsmaatschappelik werk op Curacao

•

Diversiteit in hulpverlening en bedrijfsmaatschappelijk werk

•

Multidisciplinair samenwerken

•

Ontwikkelingen in de maatschappij en arbeidsorganisatie

•

Beroepscode BPSW

•

Arbo beleid en verzuim

•

Positie en relatie HR en BMW

•

Conflicthantering

•

Arbeidsrecht

•

Organisatieverandering en denken over organisaties

•

Positie en rollen Sociaal medisch team

•

Psycho sociale problematieken en Psycho sociale arbeidsbelasting

•
•

Conflictanalyse en conflicthantering
Intervisie

Trainers

Mr. Jo-Ann Meulen, Arbeidsjurist
Drs. Arthur Nivillac, Arbospecialist
Human Resources Manager specialist
Bedrijfsarts

Inschrijfformulier

Naam:…………………………………………………………………………………
Achternaam:…………………………………………………………………………
Telefoon:……………………………………………………………………………..
Mobiel:………………………………………………………………………………..
Naam Organisatie:……………………………………………………………….
Functie:………………………………………………………………………………..
E-mail:…………………………………………………………………………………

