Basiscursus preventiemedewerker
Sinds 1 juli 2005 is de Arbowet ingrijpend gewijzigd. Iedere organisatie is
sindsdien verplicht een preventiemedewerker in huis hebben. De vraag is hoe
deze functie inhoudelijk is in te vullen. Met de cursus preventiemedewerker geeft
HumanCapitalCare de preventiemedewerker een degelijke basis waarmee hij/zij
direct aan de slag kan in uw organisatie. Na afloop heeft de
preventiemedewerker een gedegen basiskennis over arbozaken en weet hij/zij
hoe kosten kunnen worden bespaard voor uw organisatie.
De preventiemedewerker krijgt antwoord op de volgende vragen:

Hoe moet de arbowetgeving worden geïnterpreteerd; wat is belangrijk in de
praktijk?

Wat zijn de hoofdtaken van preventiemedewerker volgens de Arbowet en wat zou
de functie preventiemedewerker kunnen inhouden voor uw organisatie?

Hoe wordt een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) uitgevoerd?

Welke risico’s met betrekking tot arbeidsomstandigheden kunnen zich voordoen
binnen uw bedrijf?

Hoe maakt u een plan van aanpak behorend bij de RI&E?

Hoe kunt u uw werkgever helpen bij het maken van plannen om verbetering aan te
brengen in het arbobeleid?
Risico’s op de werkplek
Arbobeleid
Arbobeleid




Veiligheid
Arbeidsmiddelen
Inrichting
arbeidsplaatsen
Persoonlijke
beschermingsmiddelen
Bedrijfshulpverlening
Veiligheid

Gezondheid
Gevaarlijke stoffen
Biologische agentia

Welzijn
Welzijn
Werk- en rusttijden

Fysieke belasting
Beeldschermwerk
Geluid
Klimaat

Welke afweging kunt u maken bij het inkopen van diensten?
Hoe is het verzuimbeleid bij u in de organisatie georganiseerd en hoe kunt u dit
eventueel verbeteren?

Inhoud van de cursus
Aan de hand van praktijkvoorbeelden, discussies en opdrachten wordt de stof
doorgenomen.
Dagdeel 1

Algemene Arbowet- en regelgeving

Functie en positie van de preventiemedewerker

RI&E

Risico’s herkennen ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn

Instructie huiswerkopdracht 1
Dagdeel 2

Kosten-batenanalyse

Verzuimbeleid

Hoofdlijnen Wet verbetering poortwachter

Instructie huiswerkopdracht 2

Terugkommiddag
Na een maand vindt een evaluatiemiddag plaats. Uw huiswerkopdrachten met betrekking
tot uw eigen RI&E en plan van aanpak (huiswerkopdracht 1) en het verzuimprotocol
(huiswerkopdracht 2) worden doorgenomen, ideeën met collega’s en een professional
worden gedeeld.
Het geheel wordt afgesloten met een drankje samen met uw collega’s
preventiemedewerkers en uw gezondheidsteam van HumanCapitalCare.
Cursusmateriaal
U ontvangt het boek: ‘Preventiemedewerker, een praktische handleiding’. Dit naslagwerk
bevat alle essentiële informatie over de wetswijziging en de nieuwe functie. De uitgave
heeft een praktische insteek. Er wordt een grote hoeveelheid basisinformatie gegeven,
waarmee de preventiemedewerker praktische antwoorden krijgt op dagelijkse vragen.
Daarnaast ontvangt u een hand-out van de cursus, aangevuld met actuele informatie en
voorbeelden.
Meer informatie
We maken de cursus graag zoveel op maat voor u. Hebt u interesse? Mail dan naar
trainingen@humancapitalcare.nl voor meer informatie.

