
  
                                                                      

 

 
Bent u de (nieuwe) Preventiemedewerker binnen uw organisatie?  
En wilt u deze functie van Preventiemedewerker goed uitvoeren? 
Dan is deze training echt iets voor U! 
Ygeia heeft actuele trainingen voor de Preventiemedewerker ontwikkeld. 

Na deze training heeft u voldoende kennis om de functie van  
Preventiemedewerker in de praktijk goed vorm te geven. 

 
 

       

 Ygeia geeft de Preventiemedewerkers Training bij “VONK PREVENTIESERVICE” 

Schilderweg 253, 1792 CJ Oudeschild-Texel 

Voor zowel de verzuimbegeleider als de HR medewerker 

Inloop 12.30 uur - Start 13:00 uur tot 17:00 uur 

Kosten € 395,00 excl btw** 
 
 

Preventiemedewerker, en dan? dan weet u 
o Uw rol, taken en verplichtingen op dit gebied 
o Wie erbij betrokken zijn in uw organisatie 
o Dat u als preventiemedewerker aan de slag kunt 
o Wat voor u belangrijk is 
o Wat u mag verwachten van uw werkgever 
o Welke schriftelijke afspraken u moet maken 
o Waar u in uw netwerk terecht kunt 
o Hoe de dagelijkse gang van zaken er uit komt te zien 

 
 

De rol als preventiemedewerker vloeit voort uit de nieuwe Arbowet 
Werkgevers zijn vanuit de Arbowet verplicht om  
een veilige en gezonde werkomgeving te bieden aan werknemers.  
De preventiemedewerker ondersteunt hierbij.  
De preventiemedewerker is vaak een rol van een van de werknemers. Bij 
bedrijven tot 25 medewerkers (incl. uitzendkrachten en stagiaires) kan  
de werkgever deze rol zelf vervullen.  
 
Om de deelnemers voldoende persoonlijke aandacht te kunnen bieden kunnen wij maximaal  
12 personen inschrijven. De training gaat door, met een minimum van 8 personen. 
 
Voor meer informatie kunt u bellen met YGEIA 06 53 321 435  
U kunt zich aanmelden via de website www.ygeia.nl 
 
 
 

     ** Bij meerdere personen van één bedrijf op dezelfde dag ontvangt u 30% korting op de 2e persoon. 

        Bij volgen van twee trainingen op dezelfde dag inclusief lunch ontvangt u 20% korting over het totaalbedrag.  
        (Zie Training Verzuimbegeleiding) 

http://www.ygeia.nl/preventiemedewerker

