Training Preventiemedewerker
Ontwikkel uw preventiemedewerker tot intern adviseur gezondheid en veiligheid
Met de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet die per 1 juli 2017 ingaat, wordt
de rol van de preventiemedewerker groter. Hij krijgt meer
verantwoordelijkheden en een prominentere rol in de organisatie. De training
Preventiemedewerker bereidt uw preventiemedewerker in 1,5 dag optimaal voor
op deze rol.
Wat is nu eigenlijk die prominente rol van een preventiemedewerker? Zijn vier
belangrijkste en wettelijke taken zijn:
1. Het coördineren of (mede) opstellen van de risico-inventarisatie en –evaluatie
(RI&E).
2. Het adviseren aan en nauw samenwerken met de werknemersvertegenwoordiging,
of bij het ontbreken daarvan de belanghebbende werknemers, over de genomen
en te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
3. Deze maatregelen coördineren en eventueel (mede) uitvoeren.
4. Goede, intensieve samenwerking met en advisering aan de bedrijfsarts en andere
arbodienstverleners.
Tijdens de training worden zowel nieuwe als bestaande preventiemedewerkers hiervoor
opgeleid.
Doel
De training is erop gericht om op een effectieve en efficiënte wijze te komen tot
verbetering van de arbeidsomstandigheden in uw eigen organisatie. Bestaande en nieuwe
preventiemedewerkers worden getraind in de actuele arbeidsomstandighedenwet en leren
hoe dit in de praktijk te brengen; ook in de samenwerking met de bedrijfsartsen en
arbodienstverleners van HumanCapitalCare. Want juist die samenwerking wordt met de
vernieuwde wet een belangrijke taak van de preventiemedewerker.
Doelgroep
De training is zowel bedoeld voor bestaande als aankomende preventiemedewerkers.
Daarnaast voor iedereen die affiniteit heeft met zaken gerelateerd aan
arbeidsomstandigheden, zoals HR-medewerkers, facilitair medewerkers en
beleidsmedewerkers. Er is geen specifieke voorkennis nodig.
Wat levert het op?
Na het volgen van de training beschikt u over een opgeleide preventiemedewerker(s) die:

risico’s op het gebied van veiligheid signaleert;

hierover adviseert;

meewerkt aan de aanpak en oplossingen hiervan.
Met een opgeleide preventiemedewerker voldoet u tevens aan de eis vanuit de
Arbeidsomstandighedenwet om invulling te geven aan interne deskundigheid.
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Het programma
De interactieve training wordt in groepsverband gegeven en duurt 1,5 dag. De training
bestaat uit 1 dag training, een huiswerkopdracht en een terugkomdagdeel. Het
terugkomdagdeel wordt in overleg met de deelnemers ingepland en vindt 3 á 4 weken na
de training plaats.

In de training komen onder andere de volgende thema’s aan de orde:
 De nieuwe Arbeidsomstandighedenwet; hoofdlijnen en veranderingen.
 De relatie van de preventiemedewerker met HR, de werknemersvertegenwoordiging en
de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW).
 Invulling van de rol van preventiemedewerker in de praktijk; taken en
verantwoordelijkheden.
 Inventariseren en evalueren van risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden
(RI&E).
 Herkennen en beheersen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s in het werk.
De training wordt gegeven door een ervaren adviseur op het gebied van gezondheid en
veiligheid. Na afloop ontvangt de deelnemer een certificaat.
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Voorwaarden voor de training

Minimum aantal deelnemers: vier personen.

Maximum aantal deelnemers: tien personen.

Op de dienstverlening van HumanCapitalCare zijn de algemene voorwaarden van
toepassing.

