
Wie zijn wij

[SIC] Arbo is een nieuwe regionale arbodienst en is 
gevestigd in Wateringen. Met een gedreven team 
van deskundigen ondersteunen we werkgevers bij 
het vormgeven en uitvoeren van verzuimbeleid en 
zorgen wij voor adequate ziekteverzuimbegeleiding 
conform relevante wet- en regelgeving.

Waarom kiezen voor [SIC] Arbo

Het team van [SIC] Arbo is reeds sinds jaar en dag actief in het Westland.  Door onze ruime ervaring met alle 
aspecten van de arbodienstverlening én de kennis van de regio kennen wij de specifieke vragen en wensen van 

de Westlandse ondernemer. 

[SIC] Arbo is volledig gecertificeerd voor SBCA en ISO 9001 zodat onze klanten kunnen vertrouwen op een 
veilige en adequate dienstverlening conform relevante wet- en regelgeving. De certificaten vindt u op onze 

website www.sic-arbo.nl

Soms zit het in je rug, soms tussen je oren. Soms is 
het duidelijk en soms moet je even goed kijken. Zo 
snel mogelijk de vinger op de zere plek leggen en 

goede afspraken maken. Dat is wat we doen, en dat 
doen we aandachtig en adequaat. 

Een [SIC] is ‘een punt van aandacht’. Daarom [SIC] 
Arbo, een arbodienst met aandacht, voor de klant, 

de werknemer, de processen, kortom voor alle 

aspecten van goed werkgeverschap als het gaat om 
(het voorkomen van) (ziekte)verzuim.

De kernwaarden van [SIC] Arbo zijn Eerlijkheid (over 
mogelijk- en onmogelijkheden, Duidelijkheid (wat 
kan, wat mag en wat moet) en Snelle interventie 

(alles in eigen huis vanuit de locatie ‘om de hoek’) 
oftewel Aandacht, Advies, Actie!

Visie

Eerlijk over 
(on)mogelijkheden



Eerlijk over 
(on)mogelijkheden

Diensten

[SIC] Arbo levert het complete pakket 
arbodienstverlening aan. Inzet van Casemanagers, 
Bedrijfsartsen, (Arbo)verpleegkundigen, 
Arbeidsdeskundigen, Veiligheidskundigen etc., 
[SIC] Arbo werkt met gecertificeerde deskundigen 
vanuit de eigen locatie in het Westland. Op deze 
manier kunnen we zowel preventief als curatief 
adviseren en handelen. Naast het begeleiden 
van ziekteverzuim is [SIC] Arbo tevens in staat 
PMO/PAGO’s en RI&E’s uit te voeren. Het 
uitgebreide dienstenpakket vindt u in de bijlagen 
“Pakketoverzicht” en “Tarieven”.

Nieuwsgierig?

Bent u benieuwd of [SIC] Arbo bij uw organisatie past? 
Neem dan vrijblijvend contact op met

Michèle van den Bijllaardt, tel: 0174-35 21 34

Turfschipper 5
2292 JC Wateringen

m.bijllaardt@sic-arbo.nl
www.sic-arbo.nl

 Aandacht  Advies  Actie


