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INNIwise, de nieuwe praktische onlinetoolkit voor de preventieadviseur

Wat mag u allemaal verwachten ...
Stap voor stap lanceren we de komende maanden nieuwe
diensten voor INNIwise. Bekijk alvast de demo’s op
www.inniwise.be/demo en maak zeker gebruik van de gratis
proef van 40 dagen.

“

Meer digitale informatie en digitale tools zijn voor mij zeker een
waardevolle oplossing. Daarmee kun je als preventieadviseur
processen versnellen. Ook hoef je minder bezig te zijn met
administratie.
Die kostbare tijd kun je beter besteden aan persoonlijk contact
met mensen die het preventiebeleid in the field moeten uitvoeren.
• Fries Vanneste
Verantwoordelijke zorgsystemen EEG Group

TEST INNIwise 40 DAGEN GRATIS!
Registreer u op www.inniwise.be met uw persoonlijke code op de voordeelkaart.

INNIwise in actie:

welkom op Friday DemoDay.
INNIwise is in de eerste plaats een zeer praktische onlinetoolkit voor u als
preventieadviseur. De beste manier om dat te ervaren?
Kom naar een demonstratie op Friday DemoDay.

l
Zo ontdekt u:
• welke mogelijkheden INNIwise praktisch biedt voor u als preventieadviseur;
• hoe eenvoudig het is om de grote hoeveelheid informatie te raadplegen;
• hoe makkelijk u de tools en templates voor uw dagelijkse werk gebruikt.
Op Friday DemoDay kunt u meteen al uw vragen stellen.
Zo beslist u met kennis van zaken.
Voor de data en locaties van de demo van INNIwise in uw regio: www.inniwise.be

Maak kennis met de praktische
onlinetools van INNIwise.

Januari 2020

l
• Model maandverslag IDPBW
• Veiligheidssignalisatie op de werkvloer
• Ontslagbescherming van de preventieadviseurs
• Omstandig verslag van een ernstig arbeidsongeval
• Jaaractieplan 2020
• EHBO-register
• Identificatiedocument van de interne dienst
voor preventie en bescherming op het werk
• Scenario evacuatieoefening
• Ergonomische gids voor kantoormedewerkers
• Checklist LMRA

Blijf altijd op de hoogte van de laatste
nieuwigheden voor preventieadviseurs.

Februari 2020

l
De wetgeving en regels voor welzijn op het werk veranderen zeer regelmatig.
Voortaan bent u steeds perfect up-to-date. Via INNIwise weet u in enkele kliks welke
wijzigingen er zijn en welke er aankomen. Zo kunt u uw preventiebeleid eenvoudig
bijstellen volgens de nieuwste voorschriften. Deze nieuwsfunctie is beschikbaar vanaf
eind februari 2020.

1 Overzicht minimumtarieven 2020 voor externe diensten.
Wat u moet weten over het invullen van een jaarverslag van de interne dienst

2 voor preventie en bescherming op het werk.

3 Inspecties toezicht welzijn op het werk – 2020.
4

Kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagementsystemen:
een praktische benadering van Jan Dillen.

Leer makkelijk bij en doe nieuwe inzichten
op met de podcasts van INNIwise.

Maart 2020

l

Deze podcasts over volgende topics beluistert u binnenkort op INNIwise.be:

burn-out
crisiscommunicatie
werkgeluk

het managen van het veiligheidsgebeuren
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V.U. Nancy De Braekeleer, Industrielaan 5, Heule

l
INNIwise wordt verzorgd door specialisten in preventiewetgeving en de
toepassing ervan. Deze experts delen regelmatig hun kennis met u. Via podcasts
informeren zij u over nieuwe wetgeving, over hoe uw strategie een extra impuls
krijgt en delen ze interessante cases met u. Ideaal om onderweg bij te blijven!

INNIwise brengt preventieadviseurs

samen in de grootste community van België.

l

April 2020

Het concept van INNIwise verfijnde tijdens groepsgesprekken met
preventieadviseurs. Daarin bleek duidelijk de behoefte om ervaringen uit te
wisselen en om te leren van elkaar.
INNIwise maakt dat mogelijk door een actieve community te bouwen voor alle
preventieadviseurs.
U kunt cases delen, met elkaar in contact komen en reageren op de input die
verschijnt op dit platform. Als experts onder elkaar bouwt u zo samen aan een
leerrijk kenniscentrum voor preventiestrategieën en de praktische uitvoering
ervan.

Met INNIwise bent u compleet geïnformeerd
over het nieuwe AREI.

l

Mei 2020

Het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) is grondig herzien.
De nieuwe versie treedt in werking op 1 juni 2020.
Op INNIwise vindt u alle informatie over de wijzigingen maar ook de praktische
tools om op de efficiëntste manier volledig in regel te zijn.

