
 

U wilt het meten van werkvermogen opnemen in uw dienstverleningsaanbod. Dan heeft u voor 
zowel de Work Ability Index (WAI) als voor de Personal Radar een certificering nodig van Blik op 
Werk.  
 
Tijdelijk kunt u uw certificaat voor zowel de WAI als de Personal Radar behalen door gebruik te 
maken van het voordelige najaarsaanbod van Blik op Werk. De certificerende training wordt dit 
najaar 3 keer gegeven.  

 
Al eerder gewerkt met het Huis van Werkvermogen, de WAI of Personal Radar? Doe 
de online kennistoets van Blik op Werk. Meld u hier aan voor de toets. Aanmelden voor een 
toets kan met ingang van 15 augustus 2018.  
 

Slaagt u? Dan ontvangt u van Blik op Werk uw certificaat per post en is het toegestaan om een 
WAI-licentie met vragenlijsten aan te schaffen. De toets met certificaat kost € 50,- excl. btw.  
 
Slaagt u niet? Spijker uw kennis bij tijdens de certificerende najaarstraining van Blik op Werk. Aan 
het einde van deze training doet u opnieuw de online kennistoets. Als u slaagt, ontvangt u ter 
plekke uw certificaat. Slaagt u opnieuw niet, dan maken wij in onderling overleg een aanbod op 
maat voor een bijscholing op maat.  
 

 
Nog niet eerder gewerkt met het Huis van Werkvermogen, de WAI of Personal Radar?  
Laat u scholen tijdens de certificerende najaarstraining van Blik op Werk. Aan het einde van 
deze training doet u een online kennistoets. Als u slaagt, ontvangt u ter plekke uw 
certificaat. Slaagt u niet, dan maken wij in onderling overleg een bijscholing op maat.  

 
Certificerende najaarstraining voor WAI en Personal Radar:  

● Prijs is  €195,- p.p. excl. btw. 
● Hebt u de toets gedaan en niet gehaald? Dan krijgt u € 50,- korting op de training. 
● Duur: 3 uur 
● Locatie: Utrecht  
● Data:11 oktober (18:30-21.30 uur) & 15 november (14-17 uur) & 13 december (14-17 uur) 
● Inschrijving voor een training doet u via communicatie@blikopwerk.nl  

 
Doe uw voordeel met dit tijdelijke aanbod! Wie het eerst komt, wie het eerst maalt  
Let op: De actie geldt voor 4 maanden. Van 1 september tot en met 31 december 2018. In 2019 
gelden weer reguliere trainingsprijzen van Blik op Werk. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1_GIut4vPoPOAF6rUvT-Gt_NwX-OpNy9rzSA5R_o00RQ/edit
mailto:communicatie@blikopwerk.nl

