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De rol van de preventiemedewerker!

Preventiemedewerker spil in arbozorg

6 juni 2019:

Presentatie:
Joey Rozendal (Hoger Veiligheidskundige Dion)
Han Vluttert (Arbo adviseur BMD Advies Oost)
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De rol van de preventiemedewerker!

Agenda?

1: Menti.com – wat weten jullie?
2: Definitie
3: Waarom heb ik een preventiemedewerker nodig? 
4: Wettelijke verankering,
5: Uren Preventiemedewerker,
6: Selectiecriteria Preventiemedewerker,
7: Scholing Preventiemedewerker (verplicht?),
8: Tips en Tricks,
7: een dag van de Preventiemedewerker
8: Hoe nu verder? Actie! Hoe/wat/ waar?
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Ga naar Menti.com  en vul de code in: 627956

Wat weten jullie nu van de preventiemedewerker? Omschrijf de preventiemedewerker.
Hoeveel uur mag een preventiemedewerker per week maximaal besteden aan deze taak? 

Waarom heb ik een preventiemedewerker nodig? 
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Een preventiemedewerker is een deskundige werknemer die 
zijn werkgever bijstand verleent op het gebied van preventie 
en bescherming.

http://profiel.inpreventie.nl/ - quickscan

http://www.profiel.inpreventie.nl

http://profiel.inpreventie.nl/
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Waarom heb ik een preventiemedewerker nodig?

-Ondernemer kan bezig zijn met ondernemen.

-De preventiemedewerker spil in het bedrijf
m.b.t. gezond en veilig werken.

-Arbowet; artikel 13.4: Deskundig medewerker
bedrijf > 25 medw.: Verplicht

-RI&E -> plan van aanpak; coördinatie 
en aanspreekpunt veilig werken,

-Aantoonbaarheid.
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Wat zijn wettelijk gezien de taken van de 
preventiemedewerker? (art. 13 arbowet)

1)meewerken aan het verrichten en opstellen van de RI&E; 
2)Adviseren aan en samenwerken met de ondernemingsraad 
of PVT; 
3)De uitvoering van de maatregelen of het meewerken 
daaraan.
4)samenwerken met en het adviseren aan bedrijfsarts of de 
arbodienst
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Uren inschatting preventiemedewerker:

http://profiel.inpreventie.nl/ - quickscan

http://www.profiel.inpreventie.nl

http://profiel.inpreventie.nl/
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Selectiecriteria preventiemedewerker:

-Interesse in veilig werken,
-Adviseur en geen controleur,
-Assertief,
-Coördinator,
-Werk kunnen verdelen
-Uitstraling
-Doorpakker
-Punctueel en doelgericht
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Scholing van de preventiemedewerker:

-Afhankelijk van activiteiten van het bedrijf en de omvang 
heeft de preventiemedewerker scholing nodig.
-Deskundig medewerker:
-Opleiding op MBO+ / HBO niveau
i.v.m. analyseren en adviseren.
-Theorie en praktijk in 2 dagen. 
-Goede basis voor de uitvoering
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Veramerikaniseren!
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Interessante websites en tools:

-www.inpreventie.nl

-www.arbozone.nl

-www.arboportaal.nl

-www.InspectieSZW.nl

-www.werkenveiligheid.nl

-https://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2019-01-
01/#Hoofdstuk3_Paragraaf_2_Artikel13

-AI blad  44 

http://www.inpreventie.nl/
http://www.arbozone.nl/
http://www.arboportaal.nl/
http://www.inspectieszw.nl/
http://www.werkenveiligheid.nl/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2019-01-01/
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Interessante website en tools:

-www.arbo-online.nl – diverse leuke artikelen

-www.youtube.com/inpreventie – filmpjes over de 
preventiemedewerker.

-http://samenwerken.inpreventie.nl/ - filmpjes over 
diverse veiligheid gerelateerde onderwerpen.

-http://www.arbodeskundigen.inpreventie.nl/step1 -
welke arbodeskundige zet je waar voor in.

-https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/preventiemed
ewerker/documenten/brochure/2018/01/17/factsheet-
preventiemedewerker - informatie over de 
preventiemedewerker vanuit de overheid.

http://www.arbo-online.nl/
http://www.youtube.com/inpreventie
http://samenwerken.inpreventie.nl/
http://www.arbodeskundigen.inpreventie.nl/step1
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/preventiemedewerker/documenten/brochure/2018/01/17/factsheet-preventiemedewerker
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Een dag van de preventiemedewerker:

-Aanwezigheid bij opstarten van de dag,

-Lopen veiligheidsronde,

-Beoordeling van een werkplek,

-Ontvangen buitenfirma en (samen met TD) opstellen van een 
werkvergunning,

-Introductie nieuwe medewerker; onderwerp veiligheid.

-Samen met ervaren medewerker nadenken over een 
werkinstructie voor een nieuwe machine. 

-Geven van een toolbox over PBM’s 



6/4/19 15

Direct Actie ondernemen? 

-0630621346  J. Rozendal

-www.dionarboenmilieu.nl
-Verstrekken van tools, informatie over cursus etc. 

Voor andere vraagstukken:
-Machineveiligheid
-ATEX 
-Bedrijfsnoodplannen
-PGS 
-Blootstellingsmeting
-Etc.

http://www.dionarboenmilieu.nl/
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De rol van de preventiemedewerker!

Bedankt voor jullie aandacht en succes!


