
 

 

Info en aanmelden via info@optima-arboacademie.com 

 

www.optima-arboacademie.com 

 

  

Cursus 

Arbo Manager 

de spil in een veilige arbeidsomgeving 

mailto:info@optima-arboacademie.com?subject=Optima%20Arbo%20Academie%20cursus%20aanvraag
mailto:info@optima-arboacademie.com?subject=Optima%20Arbo%20Academie%20cursus%20aanvraag
http://www.optima-arboacademie.com/


 

 

Info en aanmelden via info@optima-arboacademie.com 

 

www.optima-arboacademie.com 

 

RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE 

 
 

Om goed arbobeleid te kunnen vormgeven, moet de werkgever een overzicht opstellen van 

alle gevaren die in het bedrijf kunnen voorkomen. Met deze risico-inventarisatie en –evaluatie 

(RI&E) kan het bedrijf de gevaren aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde 

gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. 

In het onderzoek wordt gekeken naar specifieke arbeidsrisico’s op de werkvloer, kantoren en 

omgeving. Van alle risico’s komt beeldschermwerk het meest voor; het speelt bij ruim de helft 

van de bedrijven. Werken op hoogte, hard geluid en trillingen komen het meest voor op de 

werkvloer, terwijl kracht zetten, repeterende bewegingen en ongunstige of statische 

lichaamshouding ook vaak voorkomen en een onderschat probleem vormen.  

Van het totaal aantal bedrijven waar één of meerdere risico’s aanwezig is of zijn, heeft 60 tot 

78 procent voldoende of goede maatregelen genomen om werknemers te beschermen. 

Voor bijzondere doelgroepen zoals zwangere vrouwen, jongeren, gehandicapten en ouderen 

gelden aanvullende voorschriften in de arboregelgeving. 

 

DE ARBO MANAGER  

 
 

• Coördineert arbozaken binnen uw bedrijf. 

• Assisteert bij opstellen Risico Inventarisatie & Evaluatie. 

• Coördineert en bewaakt het Plan van Aanpak. 

• Onderhoudt contact met Arbeidsinspectie en externe deskundigen. 

• Beheert ongevallen- en incidenten registratie. 

 

 

  

 

 

  

mailto:info@optima-arboacademie.com?subject=Optima%20Arbo%20Academie%20cursus%20aanvraag
mailto:info@optima-arboacademie.com?subject=Optima%20Arbo%20Academie%20cursus%20aanvraag
http://www.optima-arboacademie.com/


 

 

Info en aanmelden via info@optima-arboacademie.com 

 

www.optima-arboacademie.com 

 

PROGRAMMA  

 
 

Dag 1. 

08:00 Welkomstwoord door drs. Arthur Nivillac 

08:30 VG&W thema’s door drs. Arthur Nivillac 

11:00 Arbeidsomstandighedenwetgeving Curaçao door Mr. Jo-Ann Meulen 

12:00 Break 

13:30 Veiligheidskundige thema’s door dhr. Huub Medina 

17:00 Evaluatie en sluiting 

  

Dag 2. 

08:00 Welkomstwoord door drs. Arthur Nivillac 

08:30 VG&W thema’s door drs. Arthur Nivillac 

11:00 De rol van de arbeidsinspectie 

12:00 Break 

13:30 Veiligheidskundige thema’s door dhr. Huub Medina 

17:00 Evaluatie en sluiting 

  

Dag 3. 

08:00 Welkomstwoord door drs. Arthur Nivillac 

08:30 VG&W thema’s door drs. Arthur Nivillac 

11:00 Gastcollege 

12:00 Break 

13:30 Veiligheidskundige thema’s door dhr. Huub Medina 

17:00 Evaluatie en sluiting 

  

Dag 4. 

08:00 Welkomstwoord door drs. Arthur Nivillac 

08:30 Arbeidsomstandigheden in de praktijk 

12:00 Break 

13:30 Examen 

16:00 Evaluatie en sluiting 
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CURSUS SPECIFICATIES  

 
 

Niveau: MBO+ 

Uitvoerder: Optima Arboacademy BV 

Adres:  Metselaarsweg 2, Salinja 

Duur:  4 aaneengesloten dagen 

Tijden:  08:00 tot 17:00 

Prijs:  Naf. 950,00 excl. O.B. 

  Inclusief lesmateriaal 
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INSCHRIJFFORMULIER CURSUS ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN MANAGER 

 
 

 Uw gegevens 

Cursusdatum  

Voornaam  

Achternaam  

E-mailadres  

Telefoon  

Organisatie  

Functie  

 

Scan of mail deze pagina met uw gegevens naar info@optima-arboacademie.com 

Of bel ons op +5999 465 4593 
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KWALITEITSGARANTIE  

 
 

Om uw leerdoelen te bereiken zorgen we ervoor dat de kwaliteit van onze trainingen en 

trainers hoog ligt. Onze trainers zijn ervaren, hoog opgeleid en gedreven. 

De kwaliteit van onze trainingen is goed: tot nu toe hebben deelnemers ons gemiddeld een 

ruime 8 gegeven. 

  

 

TRAINERS  
 

  

Mr. Jo-Ann Meulen,  Arbeidsjurist     

Drs. Arthur Nivillac,  Arbospecialist  

Dhr. Huub Medina,  Veiligheidskundige 

Dhr. Giovanni Eugenia Arbeids- en organisatiepsycholoog 

  

   

DE CURSUS  
 

  

De arbeidsomstandighedenmanager is inmiddels een begrip geworden in Arboland Curaçao, 

Bonaire, Aruba en Sint Maarten. 

  

Steeds meer bedrijven zijn de afgelopen jaren overgegaan tot het aanstellen van een 

arbeidsomstandighedenmanager. Het is een van de arbo-professionals geworden die samen 

met de andere professionals zorg draagt voor een veilige en gezonde werkomgeving van de 

medewerkers. 
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OPTIMA ARBOACADEMY  

 
 

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 anderen die te maken 

hebben met Arbo en verzuim. 

Onze opleidingen duren meestal 1, 2 dagen of soms wat langer. Het zijn korte trainingen, 

maar zeer intensief en goed betaalbaar. Daarmee helpen wij de professionals en hun bedrijf 

met hun professionele ontwikkeling. 

Optima Arbo Academy zorgt ervoor dat u het beste uit uzelf kunt halen. Dat doen we door 

kennis en vaardigheden aan te bieden. In de cursussen staat  de kennis centraal. Tijdens de 

trainingen zult 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.  

  

 

OPTIMA ARBO ACADEMY  

 
Metselaarsweg 2 

Curaçao 

  

Tel: +5999 465 4593 

E-mail: info@optima-arboacademie.com 

Web: www.optima-arboacademie.com 

Facebook: ArboacademieCur 

Instagram: optima_arboacademie 
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