Hera's routeplanner
ARBODIENSTVERLENING
Heb jij de wens samen te werken met een arbodienstverlener die past bij je organisatie, zowel waar deze nu
staat als wat betreft de werkwijze van de toekomst?
Hera kijkt graag met je mee welke dienstverelener het beste bij je past.
Het zoeken naar een passende dienstverlener begint met een goede analyse van de huidige en de gewenste
werkwijze van de organisatie. Hera focust hierbij op:
Waar zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden belegd: in de lijn of extern
Hoe groot is de huidige afhankelijkheid van externe partijen en wat is hierin de wens voor de toekomst?
Op basis van deze input gaan we aan de slag met het selectieproces.
Nieuwsgierig geworden naar hoe Hera jou concreet kan helpen bij het vinden van de juiste partner?
Op de volgende pagina geven we een aantal voorbeelden en inzichten. Hiermee kun je inschatten waar jouw
organisatie ‘nu’ staat, waar je naar toe zou willen bewegen en hoe wij kunnen helpen op de route.
Wil je een vrijblijvend kennismakingsgesprek of gewoon eens sparren over wat jij het beste zou kunnen doen met
je team? Mail ons via hallo@hera.nl.
Hartelijke groet,
Team Hera

vertrekpunt
JE HUIDIGE WERKWIJZE
Lijnverantwoordelijkheid
Arbo Inkoopmodel

Kenmerken
grote mate van taakvolwassenheid
Regie bij leidinggevenden en medewerker of zelfs regie bij
medewerker
Procesbewaking in de lijn
Bedrijfsarts/casemanager wordt vraaggestuurd ingezet, werkt veelal
wel op locatie
Aandacht voor werkplezier en voorkomen van verzuim
Organisatie stelt zelf de providerboog samen

Kenmerken:
Verantwoordelijkheid deels in de lijn
Agendaplanning veelal extern
Procesbewaking veelal extern
Providerboog via de arbodienstverlener

Hoog

Regiemodel

Hoog

Externe afhankelijkheid
Laag

Ontzorgmodel

Kenmerken:
Professionals in huis
Procesboring veelal bij arbodienst
Aandacht voor preventie
Breed scala aan interventies
Relatief kostbaar model

Kenmerken:
Full service inkoop bij arbodienstverlener
Procesborging ligt bij casemanager van arbodienst
Agendaplanning extern
Regie bij arbdoienstverlener
Bedrijfsarts veelal op afstand.

Laag

Interne arbodienstverlening

Route bepalen
IST EN SOLL BEPALEN
KWALITATIEF EN KWANTITATIEF ONDERZOEK
Deskonderzoek
Analyse beleid en relevante documenten

Verandering vraagt
volharden,
verdiepen,
verbreden,
herhalen,
analyseren,
bijsturen.
Hera helpt je hierbij
door met je mee te
kijken naar je koers,
route, snelheid en of je
moet bijsturen of niet.

Veldonderzoek
Interviews
Medewerkersworkshop(s)
Thematafel(s)

Cijferanalyse
Inzetbaarheids/verzuimcijfers
Verloop
Veiligheid
Productiviteit
----------------------------------------Vragenlijst tevredenheid
huidige dienstverlening

RAPPORTAGE & TERUGKOPPELING
Schriftelijke terugkoppeling
Uitgebreide schriftelijke rapportage
To-the-point rapportage (ppt)
Mondelinge terugkoppeling
Interactieve presentatie
Workshop Koersbepaling

KOERSBEPALING
Koersbepaling/implementatie workshop
IST - SOLL
Wensen en eisen dienstverlening bepalen

KEUZES MAKEN
BEGELEIDING
SELECTIEPROCES ARBODIENSTVERLENING

Hera kent de Arbomarkt
als geen ander.
We weten welke varianten van
dienstverlening er zijn.
Regie in de lijn kan met en zonder
taakdelegatie, zolang de grip op het
proces maar bij u ligt.

Het proces van de selectie van een passende arbodienst kan groots
en klein worden vormgegeven. Bij alle varianten kunnen we
ondersteunen met bijvoorbeeld:

Opstellen en verspreiden Request for Ingormation
Opstellen shortlist
gesprekken met dienstverleners
oopstellen Programma van Eisen
Opstellen offerteverzoek
Procesbegeleiding selectieproces keuze dienstverlner
Implementatie nieuwe samenwerking
FOLLOW UP

Evaluatiegesprekken arbodienstverlening
Vervolg workshop koersbepaling
Selectie providerboog
Evaluatiegesprekken providerboog

Navigeren
AAN HET STUUR

Hallo@Hera.nl

Welke route neem
jij om de juiste
arbodienstverlener
te vinden?

