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Opleiding 
Preventiemedewerker
Ieder bedrijf moet een preventiemedewerker aanstellen. Deze 
preventiemedewerker is onder andere belast met het begeleiden van de 
Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), maar ook de invulling van het plan 
van aanpak en de knelpunten.

Een preventiemedewerker is naast zijn dagelijkse werkzaamheden een aantal 
uren per week belast met het zorgen voor een goed werkklimaat.

De werkgever is ervoor verantwoordelijk dat hij iemand als preventiemedewerker 
aanstelt met voldoende kennis van de materie. In veel gevallen is een bedrijfsarts niet 
nodig en volstaat “in-house” kennis.

Opleiding Preventiemedewerker
Certified Services heeft jaren ervaring met de opleiding preventiemedewerker waardoor wij 
optimaal mee kunnen denken met organisaties.

In veel gevallen wordt de opleiding preventiemedewerker gevolgd door zowel de (beoogde) 
preventiemedewerker als de ondernemer of leden van de ondernemingsraad.

Tijdens de CIBOT gecertificeerde opleiding Preventiemedewerker is er naast het behandelen van 
de verplichte taken van de preventiemedewerker ruimschoots tijd en ruimte om in te zoomen op 
de organisaties en specifieke knelpunten te bespreken.

Na de opleiding heeft de preventiemedewerker een gedegen basis om direct aan de slag te 
kunnen.

Inhoud opleiding
● Kennis over de huidige wet- en regelgeving Arbo en Wet op de ondernemingsraden
● Kennis over de plaats en positie van de preventiemedewerker
● Inhoud geven aan risico-inventarisatie en -evaluatie
● Opstellen en bewaken van een plan van aanpak
● Uitvoeren van arbo-maatregelen
● Kennis over het adviseren van werkplekinrichting
● Kennis over het geven van voorlichting en instructie over arbo

Open inschrijving of incompany
Certified Services geeft met regelmaat de opleiding op de locaties Gemert en Oirschot waar u of 
uw collega aan deel kunnen nemen. Vanaf 4 deelnemers is het interessant om de opleiding bij u 
op het bedrijf te geven waardoor er nog dieper op uw organisatie ingezoomd kan worden.

De opleiding Preventiemedewerker is inbegrepen bij het Arbozorgsysteem.

Meer informatie of inschrijven?
Neem contact op met uw vaste Certified Services adviseur of neem contact op met onze 
binnendienst via info@certifiedservices.nl of +31 (0)85 489 1779
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