Check je Thuiswerkplek
online learning en de RI&E thuiswerk

Een goed ingerichte beeldschermwerkplek als
medewerkers thuis werken. Hoe zorgt u daarvoor?

Voordelen ‘Check je thuiswerkplek’
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24-7 online te raadplegen
Werkgever en werknemer voldoen aan wettelijke verplichtingen
Kosten- en tijdbesparing
Minder arbeid gerelateerd verzuim door verkeerde werkhouding
Minder risico op mogelijke claims van medewerkers
Managementstuur informatie

Uitproberen? Vraag een demo-sleutel aan bij info@tri-plus.nl
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Check je thuiswerkplek combineert drie functies
1. Voorlichting en instructie
2. E-learning, met optie voor kennistoetsing
3. Informatie voor het opstellen van een RI&E Thuiswerk

Voorlichting en instructie
Mensen pikken informatie beter en sneller op als deze herkenbaar is. In de Check je thuiswerkplek kunt u uw eigen
logo, foto’s of filmpjes invoegen. Toegankelijkheid en toepasbaarheid staan voorop. Door linkjes in te voegen
kunnen medewerkers eenvoudig worden verwezen naar beschikbare faciliteiten, procedures en bedrijfsregelingen.

De e-learning
In de e-learning kunnen medewerkers toetsen of zij de informatie goed begrepen hebben en in de
praktijk kunnen toepassen. Met de aanwezige ‘stoplichten’ ziet men eenvoudig of antwoorden juist zijn
en de kennis op niveau is. U heeft de mogelijkheid om een minimum norm in te stellen waaraan de
gebruikers moeten voldoen.
Wilt u kort kennismaken met Check je thuiswerkplek klik dan op de button. U ziet dan een animatie, de instructie op
één onderwerp en enkele vragen.
Check je thuiswerkplek

De RI&E thuiswerk
Check je thuiswerkplek geeft instructie voor de inrichting van de thuiswerkplek en bevat een checklist die
medewerkers thuis kunnen gebruiken. In de checklist zijn links opgenomen die verwijzen naar middelen die helpen
een goede werkplek in te richten en die door het bedrijf verstrekt worden. De gegevens uit de ingevulde checklists
zijn te om een RI&E thuiswerk op te stellen en rapporten te genereren op basis van de inrichting van uw eigen
organisatie.

De managementrapportages
Check je thuiswerkplek geeft een overzicht van het gebruik van het programma door de medewerkers. Het gebruik is
in te richten naar uw eigen organisatie, bijvoorbeeld per afdeling of per functiegroep. Zo ziet u:
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Gebruiksgegevens
Overall-scores voor de organisatie en de ingestelde onderdelen
Scores per vraag
Adviezen voor ondersteunende activiteiten

2

