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Cursus Preventiemedewerker-Basis 

Uzelf, uw collega’s en uw bedrijf of instelling helpen aan een veiligere (werk-)omgeving! Misschien 
bent u al door uw ondernemingsraad (OR, PVT of MR), uw werkgever of uw collega’s gevraagd om 
deze taak  als preventiemedewerker op u te nemen. Er is een belangrijke rol voor u in het bedrijf 
weggelegd! Ook niet te verwarren met de BHV-er: een BHV-er komt pas in actie als er iets gebeurd is 
en de Preventiemedewerker heeft de schone taak de calamiteit voor te blijven en preventief aan een 
veilige omgeving te mogen werken    
 
U staat er echter niet alleen voor. Het zal u verbazen wat u zelf met uw collega’s kunt doen aan een 
gezonde en veilige omgeving.  
In de Arbowet staat sinds 1 juli 2017 dat elk bedrijf ten minste één persoon moet aanstellen als 
preventiemedewerker. Voor bedrijven met minder dan 25 werknemers geldt dat dit ook de 
werkgever zelf mag zijn. Meestal zal een van de medewerkers deze taak op zich nemen.  
Uw doel: voor iedereen een veilige en prettige werkomgeving creëren. Dat doet u niet alleen, maar u 
gaat wel een belangrijke bijdrage leveren. 
 
Om als preventiemedewerker uw taak goed te kunnen verrichten is het fijn als u:  

• communicatieve en sociale vaardigheden bezit 
• een coöperatieve instelling heeft: samen kunnen we veel 
• een natuurlijk bewustzijn van veiligheid bezit 

Opzet / inhoud cursus preventiemedewerker 

De cursusdag duurt van 8.30 u tot ca 16.30 u en gedurende de cursusdag maakt u kennis met:  

• De rol van de preventiemedewerker, de relatie met directie, collega’s en de 
medezeggenschap 

• Regels en wetgeving, de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), het bijbehorende Plan van 
Aanpak, allerlei aanvullende informatiebronnen (o.a. internet), Arbo Catalogi 

• Herkennen en voorkomen van onveilige situaties  
• U leert deze deelgebieden vooral vanuit uw eigen praktijk ervaring en die van uw 

medestudenten. 

De cursusdag kent een hoog interactief karakter. Onze gespecialiseerde trainers nemen graag samen 
met u de praktijksituaties door om vast te stellen hoe de preventiemedewerker hier in kan acteren. 
Uw persoonlijke competenties worden vergroot en benut ! Praktische opdrachten en uitwisseling van  
ervaringen maken deel uit van het programma. Na afloop van de cursus hebt u het volgende geleerd:  

• Gezondheidsrisico’s en mogelijke oplossingen daarvoor 
• De rol en positie van belangrijke partijen voor preventiebeleid (o.a. preventiemedewerker, 

werkgever, werknemer, OR, Ministerie SZW). 
• zorgen voor dagelijkse veiligheid op de werkvloer, risico’s herkennen binnen de organisatie 
• Veiligheid omtrent intern transport, maar ook tijdens laden en lossen 
• het bewaken van het juiste gebruik van hulp- en beschermingsmiddelen 
• het geven van instructie over het werken met gevaarlijke stoffen 
• (her)kennen van Atex omgevingen (indien van toepassing op uw organisatie) 
• het assisteren bij uitvoeren van de risico-inventarisatie en –evaluatie 
• wat te doen bij calamiteiten  
• de dag wordt afgerond met een toetsing 

http://www.saasen.nl/risico/rie/risico-inventarisatie-en-evaluatie
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Toelatingseisen 

Er zijn geen (wettelijke) toelatingseisen. Iedereen kan, in principe deelnemen aan de opleiding. Een 
gezond stel hersens en een goed humeur is alles wat we vragen! 
 
Locaties 
 
Deze cursus wordt op basis van open inschrijving regelmatig verzorgd op onze trainingslocatie in 
Duiven, maar kan uiteraard ook indien gewenst in company verzorgd worden.  
 
Tarieven 
 
Het tarief van de reguliere cursussen op basis van open inschrijving bedraagt € 365,00 per cursist 
(incl. lunch, naslagmateriaal en bewijs van deelname)  
  
De tarieven voor in company trainingen nemen wij graag in een persoonlijk gesprek met u door.  
 
De Eerst volgende Cursusdata vindt u onderaan onze aanmeld pagina 
 
Mocht u geïnteresseerd zijn en uw bedrijf naar een nog hoger niveau willen tillen voor wat betreft 
veiligheid en welzijn van uw medewerkers en uzelf en daarbij ook nog voldoet aan de wettelijke 
eisen, neemt u dan gerust contact op met een van onze medewerkers en wij helpen u graag verder.  
Daarnaast is het natuurlijk een prachtige motivator voor uw medewerkers om op dit vlak betrokken 
te worden. 
 


