CURSUSKALENDER 2018
• 10 APRIL Cursus Van werkdruk naar werkgeluk deel 1
• 11 APRIL Cursus Preventiemedewerker
• 24 APRIL Cursus Van werkdruk naar werkgeluk deel 2
• 16 MEI

Cursus Voorkom frequent verzuim

SUMMIT HEALTH & BUSINESS ACADEMY
Verspreid kennis binnen uw organisatie!
Het is belangrijk en efficiënt voor u als ondernemer om zoveel mogelijk kennis in uw organisatie te
borgen. Op deze wijze kunt u zelf uw personeelsbeleid sturen en kunnen extra kosten worden voorkomen.
Dit begint bij het management en de direct leidinggevenden, maar geldt ook voor de medewerkers op de
werkvloer. Daarom biedt Summit Health & Business diverse trainingen & cursussen aan voor u en uw
werknemers.
Meld u aan voor onderstaande cursussen door een mail te sturen naar: info@summithealthbusiness.nl
Voor alle trainingen geldt een minimum deelname van 4 personen.
CURSUS VAN WERKDRUK NAAR WERKGELUK
10 april van 9.00 – 12.00 uur en 24 april van 09.00 - 11.00 uur
Iedereen wil graag met plezier werken, competenties ontwikkelen die passen bij je talenten en een
meerwaarde leveren aan de organisatie. Toch hebben 1 miljoen werkenden last van werkstress!
Werkstress – met alle gevolgen die daaruit voortvloeien – ontstaat voor een belangrijk deel uit onbalans.
In deze training leer je herkennen wat stress is, wat het met jou doet en waardoor jouw onbalans wordt
veroorzaakt. Op basis hiervan maak jij jouw persoonlijke actieplan waarmee je aan de slag gaat. Op de
terugkombijeenkomst delen we de ervaringen en stel je zo nodig je actieplan bij. De sleutel tot verandering is in beweging komen, dus ga mee op weg naar werkgeluk en meld je snel aan.
Deelname: € 325,00 per persoon

CURSUS VOORKOM FREQUENT VERZUIM
Woensdag 16 mei 2018 van 9.00 – 13.00 uur
Signaleren van frequent verzuim is essentieel om uw medewerkers te sturen. Wat is er aan de hand?
Waarom wordt er regelmatig verzuimd? In deze cursus leert u als leidinggevende het onderwerp bespreekbaar te maken met als resultaat; een gemotiveerde werknemer die op een positieve wijze inzicht krijgt in
zijn of haar gedrag.
Deelname € 162,50 per persoon
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CURSUS PREVENTIEMEDEWERKER
11 april 2018 van 9.00 – 13.00 uur
De preventiemedewerker draagt zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid in het bedrijf. Tijdens
de training wordt er onder andere aandacht besteed aan de Arbowet- en regelgeving, de rollen en taken
van een preventiemedewerker. Bij meer dan 25 werknemers dient de werkgever een preventiemedewerker
aan te stellen. Bij minder dan 25 werknemers mag de werkgever zelf de taken van de preventiemedewerker uitvoeren.
Deelname: € 162,50 per persoon

