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Waarom eigenlijk?

� Arbo dichter op de werkplek

� Eigen interne deskundigheid over de 

werkplek is vaak het grootst op de werkplek 

zelf.

� Door preventiemedewerkers op de werkplek, 

wordt de verantwoordelijkheid van de afdeling 

voor arbo beter gevoeld en geïmplementeerd. 

Anders is het meer een zorg voor een ander.

� Voortgang in uitvoering plan van aanpak veel 

beter vanuit de afdeling zelf.



Voorbeelden

� Vluchtdeur aanbrengen; telkens bellen 

met arbodienst.

� Dagelijkse controle essentiële 

veiligheidsvoorzieningen direct op de 

werkplek uitvoeren. Zuurkast, 

bereikbaarheid blusmiddelen, 

aanwezigheid absorptiemiddelen, enz. 

Dagelijks is beter dan 1 x per jaar. 



Structuur

� 1e lijns: preventiemedewerkers op de

afdelingen

� 2e lijns: meer centraal functionerende 

preventiemedewerkers

� 3e lijns: interne of externe professionals 

(al dan niet werkzaam in een 

arbodienst). Maatwerk of vangnetconstructie (Arbodienst).



Randvoorwaarden regelen
� Het mag een taak “erbij” zijn, maar wel regelen dat er echt 

tijd voor beschikbaar wordt gesteld en dat deze taak 

serieus genomen wordt.

� Moet hierin bijgeschoold mogen worden

� Moet hiervoor reguliere contacten met ander 

preventiemedewerkers kunnen onderhouden en hierin een 

netwerk kunnen opbouwen:

niet alles zelf weten, maar mensen kennen die het weten. 

� Moet ook een volwaardig beoordelingspunt zijn in de 

beoordelingsgesprekken.

� Moet “namens de baas” opereren, zonder dat  het deze 

van zijn verantwoordelijkheid ontslaat.



Marius-effect

� Afgeleid van de baas.

� Baas heeft deze taken gemandateerd.

� Geen afschuifsysteem: voor arbo en 

veiligheid hebben we Marius, de 

‘arboflip’. Laten wij ons met 

belangrijker zaken bezig houden.



“Bescherming”

� Zelfstandig en onafhankelijk

� Bescherming rechtspositie

(artikel 21 WOR)

“niet uit hoofde van hun kandidaatstelling of van 

hun lidmaatschap van de ondernemingsraad 

of van een commissie van die raad worden 

benadeeld in hun positie in de onderneming”



Preventiemedewerker

� Preventiemedewerker: oude wijn in nieuwe 
zakken?

� Vroeger veiligheidsfunctionaris, V&M-
coördinator, VGW&M coördinator, KAM-
medewerker

� Vroeger meer op eigen initiatief van bedrijf, 
nu wettelijk verplicht.



Arboco versus preventiemedewerker

Arbo-coördinator

� Bestaat niet

� Niet verplicht

� Aanstelling?

� Coördineren

� Beleid

� Verzuim & preventie

� Gewone werknemer

Preventiemedewerker

� Wettelijke status

� Verplicht

� Formele aanstelling

� Ogen en oren

� Werkvloer

� Preventie

� Werknemer +



Wettelijke taken preventiemedewerker

� Medewerking aan RI&E

� Advisering aan en samenwerken met 

OR/PVT 

� Uitvoering van en medewerking aan 

arbomaatregelen



Daarnaast: taken

� Aanspreekpunt voor arbozaken voor de medewerkers

� Helpen met opzetten van managementsysteem, t.v.b., 
procedures, periodieke evaluatie, enz.

� Geven van voorlichting en onderricht.

� Registreren en onderzoeken van ongevallen.

� Onderhouden van contacten met derden (ext. 
deskundigen, A.I. enz.).

� Uitvoeren of bewaken administratieve verplichtingen 
arbowetgeving

� Regelen bedrijfshulpverlening

� Rol in het leanproces. 

� Coördineren van de inzet van andere deskundigen; 
aansturen arbodienst of arbodeskundigen.



Afstemming met OR

� Organisatie preventieve bijstand

– Maatwerk (overeenstemming!) 

versus vangnet (arbodienst)

– Contract

– Opzet en inhoud RI&E

– Plan van aanpak

– Profiel preventiemedewerker

– Tijdsbesteding



Competenties

Kennis

Vaardigheden

Attitude



Kennis

• Kennis over de risicogebieden binnen het 

bedrijf en over beheersmaatregelen  

Wanneer er veel uiteenlopende zaken binnen 

een afdeling spelen, kan vakinhoudelijke 

deskundigheid nooit allemaal van één persoon 

gevraagd worden. Dan de preventieve taken 

over meer mensen verspreiden, ieder op basis 

van zijn/haar deskundigheid

• Kennis over de organisatiestructuur en –

cultuur

• Kennis van wet- en regelgeving



STECR leidraad geeft een andere matrix: 
< 15, 16-100, 101-500, > 500 en onderscheidt 10 gevaarsgebieden.

� Arbozorg en organisatie van de arbeid

� Bedrijfshulpverlening

� Inrichting arbeidsplaatsen

� Gevaarlijke stoffen en biologische agentia

� Fysieke belasting

� Fysische factoren

� Arbeidsmiddelen en speciale werkzaamheden

� PBM’s en veiligheids- en gezondheidssignalering

� Functie-inhoud, werkdruk en psychosociale 

arbeidsbelasting

� Werk- en rusttijden

Basis blijft: advies op maat in de RIE



Vaardigheden

� Kunnen organiseren

� Kunnen rapporteren

� Gespreksvaardigheden

� Beïnvloedingsvaardigheden

� Adviesvaardigheden; kunnen inspireren

� Kunnen analyseren

� Afdelingsoverstijgend kunnen opereren (inkoop, nieuw-
en verbouw, externe ondersteuning 
inhuren/arbodiensten, personeelsselectie, afvoer afval).

� IQ, emotionele intelligentie, sociale intelligentie

� Kunnen relativeren; ook oog hebben voor andere 
belangen van de organisatie



Attitude

� Affiniteit

� Belang ervan inzien en er voor gaan

� Willen

� Eager, gedrevenheid om nieuwe zaken zich 
eigen te maken

� Veiligheid hoog in het vaandel hebben
(met oog voor de andere belangen van de 
organisatie)

� Mensenmens



Voorbeelden van preventieve taken

� Ergocoaches bij fysieke belasting

� RSI contactpersonen

� Contactpersoon gevaarlijke stoffen

� Stralingsdeskundige

� Laserveiligheidskundige

� Biologische veiligheidsfunctionaris

� Bepaalde preventieve taken op het gebied 

van brandveiligheid; extra taken voor de 

BHV-ers.



Waarom heeft de preventiemedewerker een rol bij 

het registreren en onderzoeken van ongevallen?

� Ongevallen zijn manifest geworden risico’s.

� Waar ongevallen plaatsvinden hebben 

preventieve maatregelen gefaald. De 

preventieve barrières hebben gefaald: 

leermomenten.

� Door als preventiemedewerker betrokken te 

zijn, krijgt deze zicht op waar de preventie 

nog niet optimaal is. Geeft verbeterpunten. 



Waarom heeft de preventiemedewerker 

een rol bij de risico-inventarisatie?

� De RIE is bedoeld als preventief instrument.

� Het is een  structurele exercitie om 

prospectief risico's in kaart te brengen en 

vervolgens een plan van aanpak op te 

stellen, mee te helpen bij de uitvoering om 

zo aan risicoreductie te doen. Dus in 

preventieve zin voorkómen van letsel, 

schade, ongevallen, beroepsziektes, enz.

Dus met recht: preventie.



Zijn BHV-ers ook 

preventiemedewerkers?

� In de RIE ook een onderbouwd advies over de 
BHV-organisatie. Deze is afgestemd op de preventieve maatregelen 

die al in het bedrijf genomen zijn, waardoor aan risicoreductie is gedaan. Het 
gaat om de restrisico’s.

� Hoe beter de preventie in de zin van techniek en 
bouw, des te minder BHV-ers zijn er nodig.
Wet van de communicerende vaten.

� BHV-ers ook preventieve taken geven op het gebied 
van brandveiligheid. 
Houdt hun taak levend en in noodsituatie kennen zij de weg en alle 
voorzieningen.



Carrière perspectief?

� Preventiemedewerker worden biedt kansen 

om binnen de organisatie door te groeien. 

� Dit omdat bij een bredere invulling van de 

taken, ook afdelingsoverstijgend gewerkt 

wordt, inzicht in bredere onderwerpen 

toeneemt en een meer centrale rol dan 

mogelijk wordt. Dit biedt kansen om door te 

groeien. 



Waarom in laboratoria zoveel kansen?

� In laboratoria van oudsher al nuttig: er zijn daar manifeste 
risico’s: gevaarlijke stoffen, elektrische apparatuur, b.a., 
grotere vuurbelasting, enz.

Dit i.t.t. kantoorsituaties waarbij de risico's kleiner en 
onzichtbaarder zijn. Om daar een bloeiende 
veiligheidscommissie te laten functioneren, valt niet mee. 
Met de toename in beeldschermwerk, de komst van meer 
gesloten gebouwen (binnenklimaatklachten), toename van 
kopiëren, worden ook daar meer risico’s onderkend.

� Maar laboratoriumwerk is veel breder omdat daar alles 
voorkomt. 

� Valkuil in laboratoria: de psychosociale arbeidsbelasting 
kan onderbelicht blijven.



EindeEinde


