
Bijlage 4: Functieprofiel van de 
preventiemedewerker 
Steekwoorden:  

• Preventiemedewerker 

De RI&E moet de deskundigheidseisen van de preventiemedewerker vermelden. Het gaat dan om het niveau, de aard, de ervaring, de omvang en 
de uitrusting van de deskundige bijstand, die op het gebied van de arbeidsomstandigheden in het bedrijf bij de dagelijkse bedrijfsvoering 
noodzakelijk zijn. De analyse op grond waarvan de eisen voor deskundigheid en het functieprofiel van de preventiemedewerker worden 
vastgesteld, moet betrekking hebben op: 

• de feitelijke bedrijfsomstandigheden en de organisatie van de arbeid; 

• de grootte van het bedrijf voor wat het aantal werknemers betreft en de complexiteit en structuur van de organisatie; 

• de aard en omvang van de aanwezige risico’s in het bedrijf; 

• de arbo- en verzuimbeheersing (V&G-beheersing) en het ontwikkelingsstadium van het beheersysteem; 

• de aanwezigheid en beschikbaarheid van andere (arbo)deskundigen in de organisatie; 

• de complexiteit van wet- en regelgeving, die van toepassing is en de (arbo)ambities van de organisatie. 

Per organisatie stelt het verantwoordelijk management het profiel vast, gevolgd door een toetsing van de gecertificeerde deskundige. De 
medezeggenschap heeft instemmingsrecht. 

Taken 

• medewerking verlenen bij het verrichten en opstellen van de RI&E, waarvan het Plan van Aanpak (PvA) onderdeel is; 

• medewerking bij dan wel uitvoering van de daaruit voortvloeiende maatregelen vermeld in het PvA; 

• adviseren aan en samenwerken met OR/ VGW-cie (werknemersvertegenwoordiging). 

Dit betekent in de praktijk concrete bijstand bieden aan de werkgever (hoger, midden en lager management) bij: 

• het formuleren, implementeren /uitvoeren en actualiseren van een arbo- en verzuimbeleid (veiligheids- en 
gezondheidsbeheerssysteem) op basis van bedrijfsdoelstellingen en -beleid; 

• het zorgen voor veilige en gezonde arbeidsplaatsen, werkmethoden, arbeidsmiddelen, en arbeidsinhoud voor alle medewerkers; 

• het opstellen en actualiseren van een RI&E en andere risk assessment instrumenten zoals: project RI&E, taakrisicoanalyse, 
persoonlijke risico-analyse, arbeidsmiddelen- en procesrisicoanalyses; 

• het opstellen van een PvA gebaseerd op de RI&E; 

• het periodiek signaleren, controleren en evalueren van de voortgang van de uitvoering van het PvA en opstellen van een arbo-
jaarrapportage, waarin opgenomen de actualiteit van de RI&E; 

• het voorkomen en beperken van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen; 

• het geven van voorlichting en onderricht; 

• het uitvoeren van werkplekinspecties en observatieronden; 

• het opstellen van procedures en instructies; 

• het melden en onderzoeken van arbeidsongevallen/gevaarlijke situaties en opstellen van ongevallenanalyses; 

• het voorkomen van gevaar voor derden; 

• de organisatie van de bedrijfshulpverlening en het voorbereid zijn op noodsituaties; 

• het houden van het arbeidsomstandighedenspreekuur. 

Bevoegdheden 

Om zijn taken uit te voeren is de preventiemedewerker bevoegd om op basis van zelfstandig en deskundig oordeel en met behoud van een 
onafhankelijke positie: 

• direct toegang te hebben tot de directie of hoogst leidinggevende; 

• gevraagd en ongevraagd alle geledingen binnen de organisatie te informeren en te adviseren; 

• werkplekken te bezoeken en te onderzoeken; 

• afwijkingen te signaleren en deze onder de aandacht te brengen bij het verantwoordelijk management; 

• activiteiten te coördineren en de organisatie te enthousiasmeren en te stimuleren; 

• activiteiten te initiëren en uit te voeren; 



• het werk stil te leggen bij levensbedreigende/hoog risicovolle situaties, indien het management hiertoe niet in de gelegenheid is; 

• gebruik te maken van informatie die verzameld is op basis van onderzoek, administratie en rapportageverplichtingen; 

• contact te onderhouden en samen te werken met andere staffunctionarissen/ -diensten en andere interne en externe 
(arbo)deskundigen; 

• aanspreekpunt te zijn voor de werknemers; 

• contact te onderhouden en samen te werken met de personeelsvertegenwoordiging (OR, PVT of belanghebbende werknemers) en 
hen te adviseren; 

• deel te nemen aan intern en extern overleg; 

• kennis en vaardigheid door middel van bij- en nascholing en collegiale toetsing op niveau te houden. 

Verantwoordelijkheden 

De preventiemedewerker is verantwoordelijk voor: 

• bekendheid met het arbobeleid binnen de organisatie; 

• bekendheid met het systeem voor arbozorg/V&G-beheersing binnen de organisatie; 

• de informatie, adviezen en communicatie over arbeidsrisico’s en arbeidsomstandigheden onder bewaking van kwaliteit, actualiteit, 
prioritering en afstemming op de doelgroep; 

• juiste en actuele informatie voor de uitvoering van de administratieve verplichtingen; 

• de aansturing van / samenwerking met de arbodienst en/of andere deskundige personen/diensten en monitoring van de kwaliteit; 

• zicht op de actuele en relevante wet- en regelgeving en de communicatie hierover naar het verantwoordelijk management; 

• zicht op de actuele en relevante arbothema’s, risico’s en beheersing en de communicatie hierover naar het verantwoordelijke 
management; 

• zicht op de relevante laatste stand der techniek en wetgeving en de communicatie hierover naar het verantwoordelijke management; 

• voorstellen voor arbobeleid, arbozorg/ V&G-beheersing aan het verantwoordelijk management; 

• afgestemde in- en externe activiteiten; 

• goed relatiebeheer met relevante in- en externe actoren. 

Deskundigheidseisen – kennis en inzicht 

• de structuur en het functioneren van de bedrijfsorganisatie; 

• de productieprocessen en de omstandigheden; 

• de feitelijke risico’s bij de productie en bedrijfsprocessen (zoals vermeld in de RI&E); 

• de te nemen technische, organisatorische en personele maatregelen om de risico’s te elimineren of te beheersen (zoals vermeld in het 
PvA, zijnde onderdeel van de RI&E en of in het bedrijfsarbojaarplan); 

• de implementatie van V&G-beheersactiviteiten overeenkomstig de bedrijfsdoelstellingen, -beleid en -V&G-beheersysteem; 

• van belang zijnde actuele wet- en regelgeving, stand der techniek en actuele inzichten op het terrein van arbeidsomstandigheden; 

• de administratieve verplichtingen uit de relevante wet- en regelgeving; 

• de beschikbare middelen voor het uitvoeren van de administratieve verplichtingen uit wet- en regelgeving en het systeem voor V&G-
beheersing te ondersteunen; 

• de mogelijke ondersteunende diensten van andere (arbo)deskundigen; 

• de belangrijkste spelers en activiteiten ten aanzien van arbeidsomstandigheden, zowel binnen als buiten de organisatie; 

• mogelijke onderzoeks- en analysemethoden en technieken met de mogelijkheden en beperkingen die aan deze methoden en 
technieken verbonden zijn. 

Deskundigheidseisen – vaardigheden 

• het toepassen van communicatie-, rapportage- en adviestechnieken en -vaardigheden; 

• het toepassen van verschillende methoden voor informatieoverdracht en didactische werkvormen; 

• het signaleren van afwijkingen, verbeteringen voor te stellen en gevraagd en ongevraagd te adviseren; 

• het toepassen van de basis van projectmatig werken; 

• het implementeren van (delen van) het arbobeleid; 

• het implementeren van (delen van) een V&G-beheersysteem, beheersactiviteiten te coördineren, stimuleren, initiëren en uit te voeren; 

• het vaststellen van relevante arbothema’s voor de organisatie; 

• het beschrijven van de bedrijfsprocessen en het benoemen van de daarbijbehorende risico’s; 

• het analyseren van de informatie verzameld op basis van de administratieve verplichtingen en het trekken van conclusies hieruit; 

• het beoordelen van de kwaliteit van de arbodienstverlening en/of andere deskundige personen/diensten; 

• het hanteren en raadplegen van bronnen over relevante wet- en regelgeving, arbothema’s, de laatste stand der techniek, actuele 
inzichten op het terrein van de arbeidsomstandigheden; 

• het in kaart brengen van de structuur en het functioneren van de organisatie; 



• het ontwikkelen van arbobeleid; 

• het ontwikkelen van een systeem voor V&G-beheersing; 

• het afstemmen met spelers en van belangen. 

Opleiding 

Op basis van het vorenstaande kan worden bepaald over welke opleiding, bij- en nascholing de preventiemedewerker moet beschikken. Tevens 
kan het functieniveau worden vastgesteld. In de praktijk betekent dit een preventiemedewerker op LBO-, MBO- of HBO-/Academisch niveau. 

Bescherming positie 

De preventiemedewerker moet zijn werk zelfstandig en onafhankelijk van de werkgever en werknemersvertegenwoordiging kunnen uitvoeren. Hij 
mag bij zijn taakuitoefening niet worden benadeeld in zijn positie binnen de onderneming (art. 21 WOR). De preventiemedewerker krijgt daarmee 
dezelfde bescherming als een lid van de OR. Bovendien geldt voor de preventiemedewerker ontslagbescherming, die inhoudt dat een werkgever 
een preventiemedewerker niet mag ontslaan zonder voorafgaande toestemming van de kantonrechter (art. 7: 670a BW). 

 


