
Preventiepakket 
‘Veilig en gezond werken’ 

Investeren in preventie vertaalt zich al snel 
terug in de vorm van minder verzuim en 
arbeidsongeschiktheid. Dit levert u lagere 
bedrijfskosten op. Het pakket ‘Veilig en gezond 
werken’ helpt om dat doel te bereiken met de 
volgende zaken: 

a. De preventie-adviseur komt bij u op het bedrijf 
en ondersteunt u bij het uitvoeren en toetsen 
van de risico-inventarisatie en het maken van 
het plan van aanpak. Daarnaast adviseert de 
adviseur u waar nodig over de uitvoering van 
het plan van aanpak. 

b. U krijgt een signaal als de risico-inventarisatie 
van uw bedrijf een update moet krijgen  
(na ca. 4 jaar). 

c. De Infodesk staat voor u klaar voor al 
uw vragen over veilig en gezond werken, 
de wettelijke verplichtingen en duurzame 
inzetbaarheid. 

d. U en uw medewerkers kunnen gebruik maken 
van het preventiespreekuur en eventuele vragen 
over gezondheid in relatie tot het werk te 
bespreken met bedrijfsarts of Stigas-adviseur. 

e. De adviseur werkt voor u samen met uw 
verzekeraar, re-integratieadviseur en 
bedrijfsarts voor een optimale afstemming 
tussen preventie en verzuimbegeleiding 
(ketenaanpak). 

f. U ontvangt 8 maal per jaar de digitale 
nieuwsbrief met informatie op het gebied van 
veilig en gezond werken. 

g. U ontvangt op uw verzoek brochures en folders 
over veilig en gezond werken. 

h. U krijgt korting op het uurtarief voor 
aanvullende diensten door de Stigas adviseur. 

Samen staan we sterk 
voor een gezonde 
branche. 

Wij maken hierbij gebruik van de diensten van 
onze ketenpartner Stigas. Op deze dienstverlening 
zijn algemene voorwaarden van toepassing. 
Deze vindt u op wwww.stigas.nl. 
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 Sluit u een verzuimmanagement- en preventiepakket af bij Sazas? Dan voldoet u aan de eisen van de Arbowet.


