Simplylife-Quattro Development

Menselijk gedrag aanpassen
inzake veiligheid op het werk

Elk bedrijf staat voor de voortdurende uitdaging om de veiligheidscultuur bij de medewerkers te
veranderen om zo ongepast gedrag te vermijden.
Simplylife-Quattro Development begeleidt u bij de implementatie van deze cultuuromslag.

De voordelen van AXA
Als Corporate klant van AXA Belgium geniet u van de gratis auditfase op voorwaarde dat u zich ertoe verbindt de andere
fasen uit te voeren.

Voordelen:

■■ door een beroep te doen op Simplylife-Quattro Development geniet u van opleidingen op maat die aangepast zijn aan de
uitdagingen van uw bedrijf en die toegankelijk zijn voor al uw medewerkers

De Simplylife–Quattro development methode voor een cultuurwijziging
Simplylife-Quattro development implementeert een krachtig en duurzaam proces binnen uw bedrijf.
In verschillende stappen voor de hiërarchische lijn:

■■ analyse van uw situatie
■■ presentatie en keuze van de te implementeren strategie
■■ opleiden van uw directie
■■ opleiden van uw managers
■■ ontwikkelen van actieplannen om het gedrag binnen uw bedrijf te veranderen
■■ driemaandelijkse monitoring van de uitgevoerde actieplannen
■■ coaching op de werkvloer

En voor al uw medewerkers:

■■ het opzetten van veiligheidsworkshops op de werkvloer (praktijksituaties en bijna-ongevalssituaties)
■■ opvolging van de verbintenissen die uw medewerkers na de workshops aangaan
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Voor welke resultaten?
Sinds de methode bestaat ziet Simplylife-Quattro Development:

■■ een daling met 70% van het aantal arbeidsongevallen en de dagen ongeschiktheid
■■ betere communicatie tussen managers en medewerkers
Simplylife–Quattro Development in het kort

■■ twee partners, Simplylife in Wallonië, Quattro Development in Vlaanderen
■■ ze hebben in 20 jaar meer dan 50 000 mensen opgeleid
■■ een compleet aanbod om te ontdekken op www.quattro-development.be

Geïnteresseerd in dit aanbod?
Neem contact op met Quattro Development

Telefoon: 0476 42 18 91
info@quattro-development.be
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