
Training Preventiemedewerker 

Een belangrijke rol vanuit de Arbowet! 
Er komt veel op jou af als preventiemedewerker. Vanuit de Arbowet ben jij als 
preventiemedewerker de belangrijkste schakel op het gebied van Arbo en veiligheid 
tussen de directie en alle medewerkers. In deze training zorgen wij voor duidelijkheid 
over deze nieuwe rol en alle kennis en vaardigheden die je hiervoor nodig hebt. Ook 
maken we samen een persoonlijk profiel, toegespitst op jouw eigen situatie. 
 

Voor wie? 
Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben die de maatregelen (gericht op de veiligheid 
en gezondheid binnen een bedrijf) kan uitvoeren. Ben jij aangesteld als preventiemedewerker? En heb jij behoefte 
aan het uitbreiden van je kennis en vaardigheden om deze rol zo goed mogelijk te kunnen invullen? Dan is deze 
training van één dag uitermate geschikt voor jou. 
 
Inhoud training 
Kennis 
• Functie en taken van de preventiemedewerker 
• Arbeidsrisico’s 
• Arbowetgeving (incl. nieuwe Arbowet) 
• Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E), Taak Risico 

Analyse (TRA) en Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) 
• Persoonlijke beschermingsmiddelen   
• Ongevallen en bijna ongevallen 
• Noodplan/ontruimingsplan 
 
Vaardigheden 
• Samenwerking met OR of PVT 
• Veiligheidsinstructies (Toolbox) 
• Motivatie van medewerkers 
 
Persoonlijk 
Voor elke deelnemer stellen we gezamenlijk een profiel vast. 
Aan de hand van de bedrijfsgrootte, branche en risico’s van 
jouw bedrijf bepalen we: 
• Taken van de preventiemedewerker 
• Benodigde kennis en vaardigheden 
• Indicatie van de tijdsbesteding 
 
 

Wanneer?* 
Donderdag 14 mei 2020 
Woensdag 4 november 2020 
 
Waar? 
PraKtima 
Pakhuis Noorderhaven 
Noorderhavenstraat  49 
7202 DD Zutphen 
0575-549191 
www.praktima.nl  
 
Prijs 
€ 275,- per deelnemer 
(excl. BTW en incl. lesmateriaal en lunch) 
 
Geïnteresseerd? 

 
 
 

info@praktima.nl 
of rechtstreeks met 
Wendy Meijer-Schaake 
06 - 547 789 74 
wendy.meijer-schaake@praktima.nl 

  
* De training gaat door bij minimaal 6 deelnemers. PraKtima behoudt zich het recht voor de trainingsdatum te wijzigen. 

Schrijf je hier in! 
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