
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Inzicht in het onzichtbare 

WƐLL 
WORK 
DASHBOARD® 



 

 

 

Wat houdt het in 
Het Well Work Dashboard®. Met behulp van dit Dashboard kunt 
u de werkzaamheden van bijvoorbeeld de preventiemedewerker 
stroomlijnen, wat naast een verbeterde werkwijze ook veel 
tijdwinst oplevert. En kunt u als facilitair manager het creëren 
van een goed binnenklimaat optimaliseren. 
 
Het Well Work Dashboard® bevat de volgende modules: 
 

 Registratie binnenmilieuklachten. 

 Ongevallen registratie. 

 Verwerken Plan van Aanpak RI&E. 

 Verwerken Legionella monsters resultaten. 

 Dasboard. 

 Actielijst. 
 
Het Well Work Dashboard® bevat veel achtergrond informatie 
over veelvoorkomende binnenmilieuklachten. Deze informatie 
betreft onder andere de oorzaken van de gemelde klachten en 
mogelijke oplossingen hiervoor. U kunt zelf een 
eerstelijnsonderzoek uitvoeren na een melding van een 
binnenmilieuklacht. Ook is een rapportmodule beschikbaar 
waarmee u eenvoudig rapporten kunt genereren. En kunt u de 
gemelde klachten tot klachtrapporten verwerken, waarmee u de 
melder op de hoogte kunt houden over de voortgang van de 
melding.  
Het dashboard is via ons internetportaal bereikbaar.  
 

Voor wie is het 
Het Well Work Dashboard® is voor de diegene die 
verantwoordelijk is voor het binnenmilieu, Arbo-omstandigheden 
of het Legionella beheer. 
Als voorbeeld nemen wij de preventiemedewerker. Elk bedrijf 
moet volgens de ARBO - wet tenminste één 
preventiemedewerker in dienst hebben, die de maatregelen 
(gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf) kan 
uitvoeren. De preventiemedewerker is doorgaans een 
medewerker die deze functie als nevenfunctie heeft.   
 
 

 
Met behulp van het Dashboard kunt u de 
werkzaamheden van de preventiemedewerker 
stroomlijnen, wat naast een verbeterde werkwijze ook 
veel tijdwinst oplevert. Ook levert het Dashboard de 
broodnodige informatie op ten aanzien van een slecht 
binnenmilieu (20% van het ziekteverzuim wordt 
veroorzaakt door een slecht binnenmilieu en de 
hieruit ontstane klachten). En kunt u de effectiviteit 
van het Legionella beheer zichtbaar maken. 

 
Wat zijn de voordelen 
Met behulp van het Well Work Dashboard® kunt u: 

 Het ziekteverzuim verlagen door het 
voorkomen van voort sluimerende 
binnenmilieuklachten: U kunt met behulp van 
het Well Work Dashboard® zelf een 
eerstelijnsonderzoek uitvoeren. 

 Uw personeel tevreden houden, doordat u nu 
klachtafhandeling snel kunt terugkoppelen aan 
de melder. Het personeel weet dat er naar hen 
geluisterd wordt. 

 De werkzaamheden van de 
preventiemedewerker kunnen via het 
Dashboard gestroomlijnd worden. Het 
verwerken van bijvoorbeeld het plan van 
aanpak kan via het Dashboard gemonitord 
worden. 

 Door het verzamelen en verwerken van alle 
benodigde ARBO gerelateerde informatie in het 
Dashboard, wordt overzicht gehouden. Dit 
vergemakkelijkt de communicatie met uw 
Arbodienst,  bedrijfsarts en de 
ondernemingsraad. 

 De effectiviteit van het Legionella beheersplan 
in beeld brengen en direct de juiste 
maatregelen treffen.  

 

 

 


