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Deze toolbox bestaat uit de volgende stappen:

Regel de basisvoorwaarden voor preventiewerk p.2

Zorg voor de juiste preventiemedewerker(s) p.3

Geef invulling aan de taken van het preventiewerk p.5

Werk mee aan het maken en uitvoeren van de RI&E p.7

Zorg voor een goed opgeleide preventiemedewerker p.8

Iedere organisatie moet minimaal één preventiemedewerker 

hebben. Om het goed functioneren van de preventiemedewerker 

te garanderen zijn een aantal basisvoorwaarden voor de 

preventiemedewerker opgesteld, die wettelijk zijn vastgelegd. Met 

deze toolbox regelt u niet alleen die basisvoorwaarden, maar alles 

wat nodig is om het preventiewerk succesvol te maken.
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Zo maakt u werk van de preventiemedewerker

Iedere organisatie moet wettelijk verplicht over een preventiemedewerker beschikken. De overheid heeft deze 
verplichting ingevoerd om werkgevers en werknemers meer verantwoordelijkheid te laten nemen voor preventie van 
verzuim en arbeidsongevallen. Met deze toolbox regelt de werkgever de basisvoorwaarden, opleiding en de aanstelling 
van de preventiemedewerker. De preventiemedewerker gebruikt de toolbox om zijn adviserende en samenwerkende 
rol inhoudelijk vorm te geven.

Stap 1 Download de interactieve checklist

 CHECKLIST Zo maakt u werk van de preventiemedewerker

De eerste checklist heeft u nu voor u. Hierin staan alle onderdelen van deze toolbox benoemd. U kunt de
status van de te nemen stappen in deze checklist bijhouden en afvinken welke onderdelen u heeft afgerond.
Dit vinkje kunt u dus vast zetten.

Opmerkingen

Stap 2 Regel de basisvoorwaarden voor preventiewerk

 ARTIKEL Basisvoorwaarden voor de preventiemedewerker

De preventiemedewerker is meestal een werknemer, die deze taak naast zijn reguliere werk doet. Om het 
goed functioneren van de preventiemedewerker te garanderen zijn een aantal basisvoorwaarden voor de 
preventiemedewerker opgesteld, die wettelijk zijn vastgelegd. Wat een preventiemedewerker moet doet en 
welke basisvoorwaarden voor hem gelden, leest u in dit verdiepingsartikel. 

Opmerkingen
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 INFOGRAPHIC De preventiemedewerker: wettelijke taken en basisvoorwaarden

Een preventiemedewerker is een deskundige werknemer op het gebied van preventie en bescherming. 
Zijn taak is het bijstaan van de werkgever bij het verminderen van arbeidsrisico’s en het voorkomen van 
verzuim. De wettelijke taken van de preventiemedewerker staan in de Arbowet. De werkgever moet zorgen 
voor de basisvoorwaarden om deze taken goed uit te voeren.

Opmerkingen

Stap 3 Zorg voor de juiste preventiemedewerker(s)

 V & A Wat is een goede functieomschrijving voor de 
 preventiemedewerker?

Binnen onze organisatie willen we een functieprofiel voor de preventiemedewerker opstellen, zodat we op 
basis daarvan een juiste keuze kunnen maken. Hoe ziet het functieprofiel van een preventiemedewerker 
eruit? U leest het in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

 NIEUWS Hoeveel uur is nodig voor taken van preventiemedewerker?

Werkgevers zijn verplicht om voor hun personeel een preventiemedewerker aan te stellen. Hoeveel uur de 
werkgever moet vrijmaken voor de preventietaak, hangt af van verschillende factoren. Het antwoord leest u 
in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen
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 CHECKLIST Preventiemedewerker selecteren

U bent verplicht om binnen uw organisatie minimaal één medewerker aan te wijzen als 
preventiemedewerker. Deze persoon houdt zich actief bezig met het voorkomen en terugdringen van 
het arbeidsgebonden ziekteverzuim en speelt daarmee een belangrijke rol bij het voorkomen van 
beroepsziekten. Voor deze taak zijn geen specifieke diploma’s vereist, maar volgens de Arbowet moet 
de aangewezen medewerker wel voldoende deskundig zijn. Met behulp van deze checklist kunt u een 
geschikte preventiemedewerker vinden.

Opmerkingen

 MAATWERKBRIEF Aanstellingsbrief preventiemedewerker

Gebruik deze maatwerkbrief om aan uw werknemer te bevestigen dat hij – naast zijn reguliere werk – 
is aangesteld als preventiemedewerker. Iedere organisatie moet minimaal één preventiemedewerker 
hebben. Deze preventiemedewerker moet de wettelijke taken uitvoeren die bij de functie behoren. De 
ondernemingsraad (OR) en de personeelsvertegenwoordiging (pvt) hebben instemmingsrecht op de de 
aanstelling, de persoon en positie van de preventiemedewerker.

Opmerkingen

 ARTIKEL OR heeft flinke vinger in de pap bij keuze preventiemedewerker

Sinds vorig jaar heeft uw OR instemmingsrecht op de invulling, omvang en de positie van de functie van de 
preventiemedewerker én op de persoon. Als coördinator op het gebied van veilig en gezond werken is de 
preventiemedewerker een belangrijke partner voor uw OR. Zo werkt hij mee aan het opstellen van risico-
inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en adviseert hij de OR, bedrijfsarts en arbodienst over het arbobeleid. 
Welke kenmerken heeft een goede preventiemedewerker? Lees meer in dit verdiepingsartikel.

Opmerkingen
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Stap 4 Geef invulling aan de taken van het preventiewerk

 ARTIKEL Zorg als preventiemedewerker voor samenwerking met alle  
 arboprofessionals

Een preventiemedewerker heeft veel invloed op het creëren van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. 
Hiervoor werkt hij samen met veel verschillende partijen, zoals de werkgever, de OR en arboprofessionals. 
Een preventiemedewerker doet er goed aan om aandacht te besteden aan een goede relatie met al deze 
partijen. Lees in dit verdiepingsartikel aan welke arboprofessionals u allemaal moet denken.

Opmerkingen

 ARTIKEL Samenwerking tussen de preventiemedewerker en de arbodienst

Eén van de drie wettelijke taken van de preventiemedewerker is het samenwerken met én adviseren aan 
de arbodienst, de bedrijfsarts en andere kerndeskundigen. De werkgever moet een basiscontract met de 
arbodienst sluiten. In dit basiscontract moet invulling gegeven worden aan deze wettelijke taak van de 
preventiemedewerker. Over de samenwerking tussen de preventiemedewerker en de arbodienst leest u 
meer in dit verdiepingsartikel.

Opmerkingen

 ARTIKEL Samenwerking tussen de preventiemedewerker en de 
 ondernemingsraad

Eén van de taken van de preventiemedewerker is samenwerken met en adviseren aan de ondernemingsraad 
(OR) of de personeelsvertegenwoordiging (pvt). De OR kan flink wat invloed uitoefenen op de 
arbomaatregelen binnen de organisatie. De samenwerking met de ondernemingsraad is daarom een 
belangrijk onderwerp voor iedere preventiemedewerker. Hoe u die samenwerking vorm geeft. leest u in dit 
verdiepingsartikel.
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Opmerkingen

 CHECKLIST Vind video’s met bruikbare arbopresentaties

Als arbo-adviseur of preventiemedewerker deelt u veel kennis. Dit gaat vaak via presentaties: om 
werknemers te informeren of om de directie te overtuigen. Video’s kunnen helpen, want beelden hebben 
nu eenmaal meer impact. Maar internet staat vol met arbovideo’s, en het is lastig het kaf van het koren te 
scheiden. Gebruik deze checklist met een selectie aan aanbieders van arbovideo’s voor het vinden van de 
juiste filmpjes voor uw behoefte.

Opmerkingen

 FORMULIER Vinger aan de pols houden bij thuiswerken

Gebruik dit formulier met voorbeeldvragen om een enquête over thuiswerken vorm te geven. In coronatijd 
is het lastiger om te volgen hoe het gaat met uw medewerkers die thuiswerken. Door een enquête te 
houden, kunt u in kaart brengen of zij problemen ondervinden. Met de uitkomst van de enquête kunt u 
eventueel maatregelen nemen. U kunt de vragenlijst aanpassen naar uw eigen situatie. Er is ook een tool 
met een sjabloon voor een enquête.

Opmerkingen
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Stap 5 Werk mee aan het maken en uitvoeren van de RI&E

 V & A Welke rol heeft de preventiemedewerker bij de RI&E?

We hebben in onze organisatie de wettelijk verplichte preventiemedewerker aangesteld. Welke rol heeft de 
preventiemedewerker bij het opstellen en handhaven van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)? U 
leest het in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

 V & A Welke rol heeft de preventiemedewerker bij het plan van aanpak?

In de Arbowet staat dat de preventiemedewerker moet meewerken of uitvoering moet geven aan ‘genomen 
en de te nemen maatregelen’ gericht op een goed arbeidsomstandighedenbeleid. Wat betekent dit in de 
praktijk voor de rol van de preventiemedewerker bij het het plan van aanpak? Lees hier meer over in deze 
Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

 CHECKLIST De preventiemedewerker en arbomaatregelen

Gebruik deze checklist om na te gaan welke arbomaatregelen de preventiemedewerker kan (helpen) 
uitvoeren. De wettelijke taken van de preventiemedewerker staan in artikel 13 van de Arbowet. Eén van 
die taken is het (mede) uitvoeren van arbomaatregelen. De andere twee taken gaan over de RI&E en het 
adviseren en samenwerken met arbodeskundigen en de medezeggenschap. 

Aan de hand van deze checklist en de RI&E (met bijbehorende plan van aanpak) kunt u vaststellen aan 
welke arbomaatregelen een preventiemedewerker allemaal moet denken. Bij het kiezen van maatregelen 
moet altijd de arbeidshygiënische strategie gevolgd worden.
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Opmerkingen

 TOOLBOx Maak snel en eenvoudig een RI&E

Iedere werkgever moet verplicht een risico-inventarisate en -evaluatie (RI&E) hebben. Daar komt best veel 
bij kijken. Deze toolbox helpt u bij het maken van een RI&E die voldoet aan alle eisen.

Opmerkingen

Stap 6 Zorg voor een goed opgeleide preventiemedewerker

 NIEUWS Opleiding preventiemedewerker niet verplicht wel gewenst

De preventiemedewerker is een deskundige medewerker. Op welke manier, dat vertelt de Arbowet niet. 
Het hangt van de risico’s af over welke en hoeveel kennis en vaardigheden de preventiemedewerker 
moet beschikken. Soms is het nodig een opleiding te volgen. Leer hier meer over met behulp van dit 
nieuwsbericht.

Opmerkingen

 MARKTANALySE Trainingen preventiemedewerker vergelijken

De preventiemedewerker is een belangrijke arbopartner. Hij spant zich in om arbeidsongevallen en ziekte te 
voorkomen en werkt daarvoor samen met de bestuurder, de bedrijfsarts, de arbodienst en ook met uw OR.  
 
Maar om zijn taak zo goed mogelijk uit te voeren, moet hij natuurlijk wel kennis van zaken hebben. 
Het ligt daarom voor de hand om de preventiemedewerker een training te laten volgen. Wat voor 
cursussen zijn er beschikbaar? In deze marktanalyse vindt u verschillende aanbieders van trainingen voor 
preventiemedewerkers, zowel basistrainingen, als trainingen voor gevorderden.
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Opmerkingen

 V & A Moet een preventiemedewerker gecertificeerd zijn?

De arbodeskundigen die in de Arbowet genoemd worden, moeten gecertificeerd zijn. Waarom geldt 
dit eigenlijk niet voor de preventiemedewerker? Die is toch ook verplicht? U leest het in deze Vraag & 
Antwoord.

Opmerkingen

Toch nog vragen?
Als u na het bestuderen van deze toolbox nog vragen heeft over de preventiemedewerker, kunt 
u die voorleggen aan de adviseurs van de adviesdesk. Stel als abonnee gratis uw vraag via 
rendement.nl/adviesdesk en ontvang binnen vijf werkdagen een antwoord.


