
 

 

Training Preventiemedewerker voor het MKB  
  
Bent u de (aankomende) Preventiemedewerker binnen uw bedrijf?  
En heeft u vragen op het gebied van:  

o De Arbowetgeving? 
o De Risico Inventarisatie en Evaluatie RI&E? 
o De rol van de Preventiemedewerker? 
o De rol en de invulling van het aanspreekpunt op de werkplek? 

 
Waarom deze training? 
De Preventiemedewerker speelt een belangrijke rol binnen uw bedrijf. Ygeia helpt u graag met deze 
belangrijke taak. Ygeia heeft daarom een praktische en interactieve training Preventiemedewerker 
ontwikkeld speciaal voor binnen het MKB. 
 
Wat levert het op? 
Aan het eind van deze training heeft de deelnemer inzicht in:  

o De benodigde kennis van de Arbowet 
o De benodigde kennis en de rechten van de functie Preventiemedewerker 
o De rol en de taken van de Preventiemedewerker  
o De verantwoordelijkheden en bevoegdheden als Preventiemedewerker 
o De invulling van Preventiemedewerker als nevenfunctie toegesneden op de organisatie  
o Wie de belangrijke samenwerkingspartners binnen én buiten de organisatie zijn 
o Hoe draagvlak te creëren op de werkvloer 
o Wat is een RI&E, hoe voer je het uit en hoe stel je een evaluatieplan op 
o Inventariseren, signaleren en adviseren van en bij gezondheidsrisico’s én de mogelijke 

oplossingen  
 
Voor wie? 
De training Preventiemedewerker is bedoeld voor medewerkers binnen het MKB zoals: 

o HR-medewerker 
o BHV-er 
o Directeur  
o Persoon die belast is met de veiligheid en de risico’s van de werkplek en de omgeving 

 
Het programma 
De volgende thema’s komen aan bod: 

o De uitgangspunten van de Arbowet 
o De rol, taken en bevoegdheden van de Preventiemedewerker 
o De positionering van de preventiemedewerker binnen de organisatie 
o De Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) - het opstellen en in gebruik nemen 

Na het afronden van de training ontvangt u het Ygeia certificaat Preventiemedewerker.  
 

Kosten en aanmelden 
De investering voor deze training is € 395. Bij meerdere personen van één bedrijf op dezelfde dag 
ontvangt u 30% korting op de 2e persoon. Via www.ygeia.nl/trainingen kunt u zich aanmelden voor 
de training op een van de locaties:  

o 17 april 2019 in Reeuwijk 
o 8 mei 2019 in Texel 

http://www.ygeia.nl/trainingen

