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1. Inleiding 
Met ingang van 1 juli 2005 is de Arbeidsomstandighedenwet van 1998 zodanig gewijzigd dat 
meer maatwerk mogelijk is op het gebied van de Arbo-dienstverlening. Daarbij is een 
voorrangsregel geïntroduceerd namelijk intern gaat voor extern.  
Intern organiseren betekent dat de werkgever zich moet laten bijstaan door minimaal één of 
meer deskundige werknemers: de preventiemedewerker(s). Deze medewerker houdt zich 
bezig met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer.  
       
2. Doelstelling 
 
Dit is zorgdragen voor het functioneren van het arbo-zorgsysteem waarbij deskundigheid op 
een efficiënte en juiste wijze wordt ingezet. Het arbozorgsysteem wordt ingezet om te komen 
tot effectief Arbo-beleid en omvat, naast het vastleggen van doelstellingen, ook het bepalen 
van de middelen waarmee (menskracht en geld) en de wijze waarop (aanpak, strategie, 
prioriteiten) de doelstellingen bereikt kunnen worden. In de zorg voor arbeidsomstandigheden 
dienen alle activiteiten opgenomen te worden in een cyclisch arbozorgsysteem. De cyclus 
bestaat uit onderzoeken (weten), besluitvorming (wegen), uitvoering (werken) en toetsing 
(waken).  
 
De werkgever dient de interne deskundige bijstand met betrekking tot preventie te 
organiseren. 
• Op basis van de RI&E (intern uitgevoerd en getoetst door Arbo-dienst of 

arbeidsdeskundige) vaststellen welke soort preventiemedewerker er nu eigenlijk nodig is. 
Hierbij zal de hoeveelheid preventiemedewerkers bepaald worden, betreft het fulltime dan 
wel parttime aanstelling(en), van welke deskundigheidsniveau e.d.  

• Het voorstel op basis van de RI&E  vormt gezamenlijk met de oorspronkelijke visie van 
de werkgever de bron van overleg tussen werkgever en OR over de interne organisatie van 
de deskundige bijstand en de exacte invulling van de functie van de preventiemedewerker. 

 
Hiermee zijn twee typen preventiemedewerkers ontstaan te weten: 
• De preventiemedewerker die zowel op strategisch organisatieniveau het management 

onafhankelijk adviseert (de arbo-adviseur), als op uitvoerend niveau bezig is met het 
uitvoeren van de drie verplichte wettelijke aspecten; 

• De preventiemedewerker die op uitvoerend niveau taken uitvoert. 
 
3. Werkwijze, Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
Deskundigheidsniveau preventiemedewerker 
Deze medewerker wordt aangesteld in deze rol en heeft ten opzichte van de werkgever een 
zelfstandige en onafhankelijke positie. De preventiemedewerker kan de volgende taken 
hebben: 
1. het organiseren van de preventie binnen de organisatie; 
2. het leveren van bijstand bij de RI&E; 
3. adviseren van en samenwerken met belanghebbenden en betrokkenen; 
4. meewerken aan uitvoering van maatregelen; 
5. de weg weten naar relevantie informatiebronnen. 
Zowel bij maatwerk- als de vangnetregeling zal er afstemming plaats moeten vinden tussen de 
preventiemedewerker en de dienstverlening die plaatsvindt op het gebied van 
arbeidsomstandigheden, verzuim en reïntegratie. 
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Preventiemedewerker(s) in een structuur 
Als resultaat van de wettelijke aanleiding en verplichtingen, literatuuronderzoek, visie, missie, 
doelstelling en de eisen aan het deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker, de 
arbeidsrisico’s van het concern en de verplichting vanuit de CAO VVT is het volgende 
werkwijze gekozen. 
 
Uitgangspunten hiervoor zijn: 
a. integraal management (verantwoordelijkheid voor de uitvoering in de lijn); 
b. een adviesstructuur naast de lijn waarbij interne deskundigen worden ingezet. Hierdoor 

ontstaat draagvlak en resulteert in voldoening voor medewerkers die ook nog op een 
andere wijze hun deskundigheden willen en kunnen inzetten; 

c. Borging door linking-pin. Dit wordt vormgegeven door de managementleden die 
voorzitter zijn van de diverse commissies en onderdeel uitmaken van de arbostuurgroep; 

d. Naast de aanstelling van een preventiemedewerker op tactisch niveau (arbo-adviseur) het 
aanstellen van preventiemedewerkers op operationeel niveau, uitvoering RI&E’s en in de 
commissies die zich bezighouden met de risico’s waarbij ook verplichtingen voortkomen 
uit de CAO. 

 
Arbo-stuurgroep 
• Is een adviesorgaan ter ondersteuning van het Arbo-zorgsysteem; de ontwikkeling en 

borging van het Arbo-beleid. 
• bestaat uit de voorzitters van de onderliggende commissies, manager PO&O (voorzitter), 

OR-lid, Arbo-adviseur/preventiemedewerker (secretaris) en bedrijfsarts (facultatief). 
• houdt zich bezig met alle onderdelen van het Arbobeleid. De secretaris doet voorstellen tot 

de uitwerking op beleidsniveau, het ontwikkelen van handreikingen voor implementatie en 
methoden voor toetsing en voorlichting. 

• Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het managementteam. 
• Komt 4 maal per jaar bijeen voor afstemming, coördinatie en voortgang. Het verslag wordt 

gestuurd aan de Raad van Bestuur / managementteam en alle leden van de commissies. 
 
Bevoegdheden, verantwoordelijkheden  en taken van de arbo-adviseur / 
preventiemedewerker 
Adviseert (gevraagd en ongevraagd), onder verantwoordelijkheid van manager PO&O, het 
managementteam ter ondersteuning van het Arbo-zorgsysteem en functioneert als secretaris 
van de arbo-stuurgroep.  
De onderdelen zijn: beleidsontwikkeling, implementatie, borging, evaluatie en toetsing 
(controller). Dit in de vorm van het aanbieden van voorstellen, het geven van voorlichting, 
instrumenten en methoden (zoals richtlijnen en protocollen) die in de lijn worden gehanteerd 
voor de uitvoering van het Arbobeleid. Dit betekent dat de uitvoering van het arbobeleid de 
verantwoordelijkheid is van de integrale managers en leidinggevenden. 
 
Het organiseren van de preventie binnen de organisatie vindt plaats behulp van de ARBO 
stuurgroep, de daar onder functionerende commissies en preventiemedewerkers.  
 
Het opstellen van een plan van aanpak van een RI&E, uitvoering van RI&E met behulp van 
het instrument RI&E zorg en het opstellen van een jaarlijks arbo plan van aanpak waarin de 
knelpunten, maatregelen, en activiteiten staan beschreven ten einde arbeidsrisico’s te 
voorkomen of te beperken.  
 
Verder het meewerken aan uitvoering van maatregelen en de weg weten naar relevantie 
informatiebronnen 
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De commissies: 
1. Commissie ‘Fit en Vitaal’ (fysieke belasting) 
 Toets beleid, signaleert over de uitvoering van beleid en draagt elementen aan ter 

verbetering op basis van het instellingsbrede beleid fysieke belasting; 
 De werkterreinen (risico’s uit de RI&E) zijn ondermeer tillen en transfers, 

beeldschermwerk, werkplekonderzoek en advies aan individuele medewerkers; 
 Stelt jaarlijks een activiteitenplan fysieke belasting op als onderdeel van het jaarlijkse 

Arbo Plan van Aanpak; 
 Evalueert het activiteitenplan fysieke belasting en rapporteert  jaarlijks; 
 Wordt bijgestaan door ergocoaches; 
 Geeft scholing, training en instructies voor nieuwe medewerkers (introductie), 

ergocoaches, leidinggeven en herhalingstrainingen en aan groepen medewerkers die 
fysiek (zware) werkzaamheden verrichten; 

 Voert werkplekonderzoeken uit en geeft op de werkplek advies ter preventie van verzuim 
of bij reïntegratie aan en voor medewerkers; 

 Werkplekbegeleiding ter preventie of bij reïntegratie indien de oorzaak was gelegen in 
fysieke belasting; 

 Toetsing programma van eisen bij nieuwbouw en renovatie betreffende alle ergonomische 
aspecten en advisering bij de aanschaf van meubilair; 

 Op verzoek uitvoeren van diverse onderzoeken zoals drempels, werkmethoden, 
werkhouding en aanschaf hulpmiddelen zoals til-transfer, h/l bedden e.d.; 

 Introductie beeldschermwerkers over het gebruik beeldschermtachograaf en werkhouding; 
 Verrichten van metingen mbv de tilthermometer en rugradar en implementatie van 

richtlijnen (met materialen van de sectorfondsen); 
 De commissie bestaat uit een managementlid(voorzitter), 5 preventiemedewerkers 

(fysiotherapie en ergotherapie van Aeneas en Oranjehaeve); 
 Komen minimaal 4 maal per jaar bijeen voor afstemming, coördinatie en voortgang.  

Van een bijeenkomst wordt een verslag gemaakt alleen bestemd voor de eigen commissie 
wen een kopie aan de arbo-adviseur / preventiemedewerker.  
Vragen, verzoeken, signalen, rapportages, etc. worden schriftelijk toegestuurd aan de  
arbo-adviseur / preventiemedewerker. 

 
2.   Commissie In Balans (psychische belasting en werkdruk) 
 Toets beleid, signaleert over de uitvoering van beleid en draagt elementen aan ter 

verbetering op basis van het instellingsbrede beleid psychische belasting en werkdruk;  
 de werkterreinen (risico’s uit de RI&E) zijn ondermeer werkdruk, werkbelasting, formatie 

in relatie tot zorgzwaarte, balans werk en privé, ongewenst gedrag, schokkende en 
traumatische ervaringen;  

 stelt jaarlijks een plan van aanpak activiteitenplan op als onderdeel van het jaarlijkse Arbo 
Plan van Aanpak; 

 evalueert het activiteitenplan psychische belasting en werkdruk en rapporteert jaarlijks; 
 Geeft scholing, training en instructies o.a. dementie en omgaan met agressie (van 

bewoners) en voert werkbelastingmetingen uit; 
 Selecteren van een geautomatiseerd systeem om werkbelasting te meten en het 

organiseren hiervan; 
 Opvang, advisering en nazorg bij ongewenst gedrag en schokkende ervaringen (deze taak 

ligt bij alle psychologen en niet zozeer bij deze commissie); 
 Op verzoek uitvoeren en/of organiseren van diverse onderzoeken en advisering bij o.a. 

werkdruk, stresspreventie, werkbelasting, formatie in relatie met zorgzwaarte, balans werk 
en privé; 

 de commissie bestaat uit een managementlid (voorzitter),  psycholoog en 
kwaliteitsmedewerker; 

 komt minimaal 4 maal per jaar bijeen voor afstemming, coördinatie en voortgang.  
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Van een bijeenkomst wordt een verslag gemaakt alleen bestemd voor de eigen commissie  
en een kopie aan de arbo-adviseur / preventiemedewerker.  
Vragen, verzoeken, signalen, rapportages, etc. worden schriftelijk toegestuurd aan de  
arbo-adviseur / preventiemedewerker. 

 
3.   Commissie ‘Spic en Span’ (Hygiëne en Infectiepreventie) 
 Toets beleid, signaleert over de uitvoering van beleid en draagt elementen aan ter 

verbetering op basis van het instellingsbrede hygiënebeleid;  
 de werkterreinen (risico’s uit de RI&E) zijn ondermeer HACCP, Persoonlijke en 

algemene hygiëne, Legionella, Infectiepreventie, biologische agentia, MRSA en klimaat; 
 stelt jaarlijks een activiteitenplan op als onderdeel van het jaarlijkse Arbo Plan van 

Aanpak met betrekking tot het hygiënebeleid; 
 evalueert het activiteitenplan hygiëne en rapport jaarlijks; 
 geeft scholing, training, klinische lessen e.d.; 
 de commissie bestaat uit manager behandelsector(voorzitter), directeur wonen & zorg en 

de microbioloog. Verder facultatief een ziekenhuishygiënist en locatiemanager; 
 komt minimaal 4 maal per jaar bijeen voor afstemming, coördinatie en voortgang.  

Van een bijeenkomst wordt een verslag gemaakt alleen bestemd voor de eigen commissie  
en een kopie aan arbo-adviseur / preventiemedewerker.  
Vragen, verzoeken, signalen, rapportages, etc. worden schriftelijk toegestuurd aan de  
arbo-adviseur / preventiemedewerker. 
 

4.   Commissie ‘MELD!’ (MIM - Melding Incident Medewerkers) 
 Toets beleid, analyseert meldingen en signaleert over de uitvoering van beleid en draagt 

elementen aan ter verbetering op basis van het instellingsbrede MIM beleid;  
 de werkterreinen (risico’s uit de RI&E) zijn ondermeer bedrijfsongevallen, bijna-

ongevallen en beroepsziekten; 
 meldingen (MIM formulier) worden binnen 24 uur na binnenkomst beoordeeld door de 

arbo-adviseur / preventiemedewerker. Deze draagt ook zorg voor de registratie. Neemt 
meldingen in behandeling en evalueert deze waarop voorstellen worden gegeven over 
gepaste maatregelen; 

 rapporteert jaarlijks op basis van de MIM-registratie en registratie ongewenst gedrag; 
 de commissie bestaat uit manager PO&O (voorzitter) en de arbo-adviseur / 

preventiemedewerker. 
 komt minimaal 4 maal per jaar bijeen voor afstemming, coördinatie en voortgang. De 

commissie wordt direct bijeengeroepen indien een melding een directe en gepaste 
opvolging verlangt.  
Van een bijeenkomst wordt een verslag gemaakt alleen bestemd voor de eigen commissie  
en een kopie aan arbo-adviseur / preventiemedewerker.  
Vragen, verzoeken, signalen, rapportages, etc. worden schriftelijk toegestuurd aan de  
arbo-adviseur / preventiemedewerker. 
 

5.   Commissie ‘Help – Veilig en Zeker’ (BHV en Veiligheid) 
 Toets beleid, signaleert over de uitvoering van beleid en draagt elementen aan ter 

verbetering op basis van het instellingsbrede BHV beleid en Veiligheidsbeleid voor 
medewerkers (vrijwilligers, bezoekers) en cliënten.  

 de werkterreinen (risico’s uit de RI&E) zijn ondermeer calamiteiten en veiligheid / 
beveiliging. Onderdelen hiervan zijn BHV, calamiteitenplannen, arbeidsmiddelen, 
persoonlijke beschermmiddelen en rookbeleid; 

 Stelt jaarlijks een activiteitenplan en veiligheidsplan op als onderdeel van het arbo plan 
van aanpak;  

 evalueert het activiteitenplan en rapport jaarlijks; 
 wordt bijgestaan door BHV-ers; 
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 geeft scholing, training en instructies; 
 de commissie bestaat uit een managementlid (voorzitter), 3 leden uit de zorg (AE, OH en 

IJP), de facilitair coördinator en de arbo-adviseur (BHV coördinator); 
 komt minimaal 4 maal per jaar bijeen voor afstemming, coördinatie en voortgang.  

Van een bijeenkomst wordt een verslag gemaakt alleen bestemd voor de eigen commissie  
en een kopie aan arbo-adviseur / preventiemedewerker.  
Vragen, verzoeken, signalen, rapportages, etc. worden schriftelijk toegestuurd aan de  
arbo-adviseur / preventiemedewerker. 

 
6. Commissie Aarde (Milieu) 
 Toets beleid, signaleert over de uitvoering van beleid en draagt elementen aan ter 

verbetering op basis van het instellingsbrede Milieubeleid; 
 de werkterreinen (risico’s uit de RI&E) zijn o.a. afval, energie, gevaarlijke stoffen 

(register) en actualisering milieuhandboek; 
 stelt jaarlijks een activiteitenplan op als onderdeel van het jaarlijkse Arbo Plan van 

Aanpak.  
 evalueert het activiteitenplan Milieu en rapport jaarlijks; 
 wordt bijgestaan door MCP-s (Milieu Contact Personen); 
 geeft scholing, training en instructies; 
 de commissie bestaat uit Hoofd Inkoop & Logistiek (voorzitter) en een aantal facilitair 

teammanagers. 
 komt minimaal 4 maal per jaar bijeen voor afstemming, coördinatie en voortgang. 

Van een bijeenkomst wordt een verslag gemaakt alleen bestemd voor de eigen commissie  
en een kopie aan arbo-adviseur / preventiemedewerker.  
Vragen, verzoeken, signalen, rapportages, etc. worden schriftelijk toegestuurd aan de  
arbo-adviseur / preventiemedewerker. 

 
Verzuimbegeleiding 
Dit wordt in een vangnetregeling uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijfsarts met 
ondersteuning van de wettelijk vastgelegde kernkwaliteiten binnen de arbodienstverlening. 
 
Voorwaarden 
Het personele budget is ondergebracht bij de manager PO&O. Dit bestaat uit de functie van arbo-
adviseur / preventiemedewerker en budget voor het declareren van uren die de andere   
preventiemedewerker verricht. De manager die een preventiemedewerker levert, krijgt uit dit budget 
de uren vergoed voor vervanging van de betreffende medewerker. Hiermee wordt het voorwaarden 
scheppen voor daadwerkelijke uitvoering van arbobeleid gerealiseerd op een rechtvaardige manier. 
 
Het inzetten van interne deskundigen betekent dat de efficiëntie en effectiviteit zo groot 
mogelijk is vanwege de bekendheid met de eigen organisatie. Inzet van interne deskundigen 
heeft een motiverende werking mits de voorwaarden zijn gegarandeerd.  
 
5. Relaties:   Arbobeleid 
 
6. Evaluatie 
De uitvoering van de inhoud van de richtlijn wordt gerealiseerd en of de doelen die in de 
richtijn staan beschreven worden gehaald. 
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