Voor directieleden
Werksessie Gezond & Veilig werken
Voor het succes van uw organisatie is het van belang dat medewerkers hun werk veilig
en gezond kunnen doen. Daarom organiseren wij vanuit de RAS campagne ‘Elke dag
weer’ online werksessies voor directieleden. Deze worden begeleid door zeer ervaren
gespreksleiders en organisatieadviseurs.
In deze werksessies kijken we met elkaar naar de wijze waarop in deze keten wordt
omgegaan met het verbeteren van de veiligheid van schoonmakers en het voorkomen
van ongewenst gedrag. Wat is op orde en wat is mogelijk minder in beeld? In een
interactieve (online) sessie van circa 2 uur nodigen we u uit in een kristalheldere
spiegel te kijken. Zo levert u vanuit de keten de bijdrage die nodig is om de
bewustwording en gedragsverandering die nodig is, een duw in de juiste richting te
geven.
Voor wie?
• Voor directieteams van organisaties in de schoonmaakbranche (incompany).
• Voor directieleden van mkb-bedrijven (o.b.v. open inschrijving).
Resultaat
Na de werksessie hebt u (meer) inzicht in de wijze waarop directieleden een bijdrage leveren aan het
verbeteren van de werkomgeving, maar ook hoe zij mogelijk onbedoeld minder gewenste situaties in
stand houden. Daarnaast ziet u (meer) mogelijkheden om veilig en gezond werken binnen uw
organisatie verder te stimuleren.
Interesse?
Mail naar werksessie@elkedagweer.nl om aan te geven dat u interesse hebt. Vervolgens toetsen wij of
we u een werksessie kunnen aanbieden (zie de kleine lettertjes). Zo ja, dan neemt een van onze
facilitators contact op om een intakegesprek in te plannen. Dit gesprek zorgt ervoor dat de werksessie
zo goed mogelijk aansluit bij uw situatie. Tot slot plant u samen met de facilitator de werksessie in.
Kosten
Deze werksessie wordt u door de RAS kosteloos aangeboden, is onderdeel van de campagne Elke dag
weer en wordt mogelijk gemaakt door het ESF.
De kleine lettertjes
• Aantal deelnemers: minimaal 3 en maximaal 8 personen;
• Alleen voor bedrijven die vallen onder de cao in de schoonmaak- en glazenwassersbranche;
• Zolang de voorraad strekt. Er zijn 15 werksessies beschikbaar, waarvan 10 voor grote bedrijven
(maximaal 1 per bedrijf) en 5 voor kleinere bedrijven;
• Een onredelijke of te late afzegging binnen twee weken door het bedrijf of een teveel aan noshows tijdens de werksessie zelf, kan ervoor zorgen dat de RAS de gemaakte kosten van
€ 1.250,- (of een deel daarvan) in rekening brengt;
• Een eventuele vervolgsessie is mogelijk op eigen kosten.

