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1-daagse opleiding preventiemedewerker 
 
Een goede aanpak voor gezond en veilig werken is belangrijk voor uw 
medewerkers. Hiervoor moet u verschillende dingen doen, onder andere een 
preventiemedewerker aanstellen. Dit is al een verplichting vanuit de 
arbeidsomstandighedenwet sinds 2005. 
 
Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de 
dagelijkse veiligheid en gezondheid. De preventiemedewerker heeft kennis van 
de arbeidsrisico’s van de organisatie en van de te nemen preventieve 
maatregelen. Zij zijn deskundige medewerkers binnen het bedrijf die de 
werkgever en de collega’s adviseren over de arbeidsomstandigheden. 
 
Preventiemedewerkers zijn betrokken bij het opstellen van de Risico-
inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak. Ook 
spelen zij een belangrijke rol bij het uitvoeren van de maatregelen die 
voortkomen uit het plan van aanpak. Hierbij adviseren zij en werken zij samen 
met de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of bij het 
ontbreken daarvan de belanghebbende collega’s. 
 
Preventiemedewerkers kunnen een vraagbaak zijn voor uw werknemers. Zij 
kennen de werksituaties en –processen en kunnen daardoor helpen bij het 
verkleinen van de risico’s. 
 
 

Eendaagse opleiding preventiemedewerker 

De eendaagse cursus Preventiemedewerker heeft als doel kennis en inzicht te 
verstrekken in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de 
preventiemedewerker. Voor de preventiemedewerker is een cursus niet verplicht, 
maar wel aan te raden. 

 
Voor wie? 
Preventiemedewerkers, zowel beginnend als ervaren. 

 
Docenten 
Deskundige docenten met een ruime ervaring in bovengenoemde vakgebieden, die 
op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen.. 

 
Inhoud opleiding 
De cursus wordt gegeven voor maximaal 12 deelnemers en duurt 1 dag. De volgende 
onderwerpen worden behandeld: 
• Arbowetgeving 
• Rol van de Preventiemedewerker binnen de organisatie 
• Organiseren van preventietaken 
• Werkgevers- en werknemersverplichtingen 
• Aansprakelijkheid 
• Partijen in arboland 
• De preventiemedewerker als adviseur 
• Arbozorgsysteem: de 5 W’s 
• Waar haal ik mijn informatie 
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Materiaal opleiding en afsluiting 
Elke deelnemer ontvangt een naslagwerk, handouts en een digitaal bewijs van 
deelname. 

 
Kosten 
De kosten bedragen € 450,- per persoon exclusief BTW, inclusief naslagwerk en 
catering. 

 
Data en inschrijven 
Voor cursusdata verwijzen wij u naar de cursuskalender op www.arbode.nl. 
U kunt zich hier ook inschrijven. 

 
In-company 
Onze cursus kan ook in-company gegeven worden. Neem contact op voor informatie 
over een in-company opleiding preventiemedewerker. 

 
Voor meer informatie of vragen 
Arbode 
Joke van den Dool 
Papland 4D, 4206 CL, Gorinchem 
0183-648 864 
opleiding@arbode.nl 
www.arbode.nl 

  

http://www.arbode.nl/
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1. Over Arbode 

 
Arbode is sinds 1994 hét landelijk expertisebureau voor Veiligheid, Kwaliteit en 
Milieu. Arbode is uw vertrouwde partner in preventie met  opleidingen, advies 
en detachering. Wat ons onderscheidt? Door goed te luisteren, komen we tot 
de kern van uw vraag. We stellen een transparant plan op en voeren dat tot in 
de puntjes uit. U kunt volledig op ons vertrouwen. 
 
 

Direct 

Een platte organisatie met korte lijnen stelt ons in staat om direct snel en 
flexibel in te springen op uw vraag. Een persoonlijke relatie met onze 
opdrachtgevers vormt de basis voor een prettige en intensieve samenwerking. 
 

Duidelijk 

Duidelijkheid staat voorop. Arbode voert een no-nonsense policy en is op alle 
fronten transparant. In de werkprocedures en maatregelen die we voor u 
opstellen en uitvoeren, maar ook in onze communicatie en kostenbegroting. 
Afspraak is bij ons afspraak. 
 

Doortastend 

Door goed luisteren, samenvatten en bevestigen, vinden we snel de kortste 
route naar een oplossing op maat. Door daarbij altijd net iets meer te doen, 
weet Arbode complete ontzorging te bieden, zodat ú zich op uw core business 
kunt concentreren. 
 

Compleet 

Arbode biedt niet alleen professionele opleidingen, advies en detachering aan, 
maar werkt bovendien samen met een diversiteit aan professionele 
dienstverleners, waardoor wij u kunnen ontzorgen op veel vakgebieden. Denk 
hierbij aan arbodienstverlening, HRM en re-integratie. Kortom, u kunt bij ons 
terecht voor alle vormen van ondersteuning rond Veiligheid, Kwaliteit en Milieu. 
In welke branche u ook opereert.
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Ons portfolio 

 
Opleiding 

• Basisveiligheid voor werknemers (B-VCA) 

• Veiligheid Leidinggevenden (VOL-VCA) 

• Preventiemedewerker 

• Middelbare veiligheidskunde (MVK) 

• KAM-coördinator 

• V&G-coördinator uitvoeringsfase 

• Areawacht 

• DLP CROW 400 

• Bedrijfshulpverlener (BHV) 

• Ploegleider BHV 

• Eerste Hulp en AED 

• Gasmeetbevoegde besloten ruimten 

• Gasmeetbevoegde gegaste containers 

• NEN3140-vop: Keuren van arbeidsmiddelen 

• CE-markering 

• Machineveiligheid 

• Veilig werken langs de weg 

• Veilig werken op hoogte 

• Toezichthouder steigerbouw 

• Hijsen in werkplaatsen 

• Veilig verplaatsen van lasten 

• Veilig werken met rolsteigers 

• Omgaan met heftruck 

• Omgaan met hogedrukreiniger 

• Omgaan met hoogwerker 

• Omgaan met verreiker 

• Asbestherkenning 

• Beeldschermwerk 

• Fysieke belasting 

• Interne auditing 

• Verzuimtraining 

 

Advies 
Vaststellen van risico’s / risico-analyses: 

• Uitvoering/toetsing arbo risico-inventarisatie & -
evaluatie (RI&E); 

• RI&E daken / gebouwen 

• RI&E arbeidsmiddelen 

• RI&E beeldschermwerk 

• RI&E gevaarlijke stoffen 

• RI&E geluid 

• RI&E biologische agentia 

• RI&E fysieke belasting 

• RI&E persoonlijke beschermingsmiddelen 

• Milieu Aspecten Register 

• ATEX, explosieveiligheid 

• ARIE 

• TRA, LMRA 

• HAZOP 

 
Blootstellingsmetingen / verdiepend onderzoek: 

• Stof, gassen, dampen 

• Biologische agentia (schimmels, bacteriën) 

• Thermisch binnenklimaat 

 
 
 

 
 

 
 
 

• Binnenmilieu 

• Lawaai 

• Geluidshinder/akoestiek 

• Verlichting 

• Trillingen 

• Legionella 

• Beeldschermwerkplekken 

• Ergonomie 

• Straling 

• Welzijn/PSA 

 
Brandveiligheid 

• Brandveiligheidscan 

• BHV- / bedrijfsnoodplannen 

• Ontruimingstekeningen / -plannen 

• Ontruimingsoefeningen 
 
Opzetten en onderhouden van 
managementsystemen: 

• VCA; VCU 

• ISO9001 (kwaliteit) 

• ISO14001 (milieu) 

• OHSAS18001/ISO45001 (arbo) 

• ISO27001 (informatiebeveiliging) 

• CO2-prestatieladder 
 
Overig  advies: 

• Arbo/milieu advies bij nieuwbouw/verbouw 

• Gebouwscan 

• Opstellen/toetsen V&G-plan 

• Elektrische veiligheid NEN3140/NEN1010 

• Milieu effect rapportage 

• Ongevals analyse (Tripod) 

• Explosie veiligheids document EVD 

• Stoffen (ADR, opslag, etikettering, Reach) 

• PAGO / PMO 

• Medische keuringen 

• Safety behaviour 

• Safety culture 
 

Detachering 
• Middelbaar en Hoger Veiligheidskundigen (MVK 

en HVK) bij grote projecten zoals bouw-, sloop -
en onderhoudswerkzaamheden 

• Arbeidshygiënisten 

• DLP-ers bij werken in of met verontreinigde grond 
en verontreinigd (grond)water 

• Steigerinspecteurs 

• Brandwachten 

• Veiligheidswachten 

• Areawachten 

 


