Is uw Preventiemedewerker klaar voor zijn of haar
nieuwe rol?
Heeft u eigenlijk wel een preventiemedewerker, wat mag u van
hem of haar verwachten, aan welke eisen moet de
preventiemedewerker voldoen, wat is zijn of haar rol en wat
verandert er?
Wij kunnen u helpen met onze aanpak
Graag helpen wij u verder met deze vragen via:
1. Een korte update of bijscholing van uw preventiemedewerker(s) (2 tot 3 uur).
Kosten: € 285,- (excl. BTW) (prijs per groep van maximaal 3 mdw.)
2. Een compacte opleiding en/of coaching van uw preventiemedewerker(s) (2 x 2,5 uur).
Kosten: € 595,- (excl. BTW) (prijs per groep van maximaal 3 mdw.)
3. Een specifieke opleiding van uw preventiemedewerker(s) afgestemd op uw specifieke
bedrijfssituatie verspreid over verschillende dagen (3 x 4 uur).
Kosten: € 1195,- (excl. BTW) (prijs per groep van maximaal 3 mdw.)
Wat komt er aan bod?
In elk aanbod staan deze thema’s centraal:
 de rol van de preventiemedewerker, wat zijn de taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden,
 welke inhoudelijke kennis is nodig en is deze kennis voldoende aanwezig,
 waar is de benodigde informatie verkrijgbaar,
 en over welke vaardigheden moet de preventiemedewerker beschikken.
Wat maakt onze aanpak uniek?
 Ons aanbod is modulair, de exacte invulling wordt van te voren afgestemd op uw
opleidingsbehoefte en uw situatie. Dus geen overbodige ballast van onderwerpen.
 Elke opleiding zal plaatsvinden bij u op het bedrijf; flexibel met uren, niet erg als het
bijvoorbeeld een half uur langer wordt.
 De genoemde prijzen zijn de totaalprijzen voor een groep van maximaal 3 personen. Dit
kunnen natuurlijk ook preventiemedewerkers van collegabedrijven of buren zijn.
 U kunt direct, al tijdens de opleiding, aan de slag. We nemen concrete situaties op uw
bedrijf als uitgangspunt en leveren voorbeelden en bieden hulp achteraf (helpdesk).
 De opleiding wordt ondersteund met een cursusboek en u krijgt een certificaat.
Wat levert het op?
De preventiemedewerker zal na afloop:
 beschikken over praktische kennis met betrekking tot Arbeidsomstandigheden,
 op de hoogte zijn van relevante normen en wetgeving,
 bekend zijn met de rol, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden als
preventiemedewerker.
Meer weten of wilt u direct gebruik maken van ons aanbod
U heeft geen geschikte eigen preventiemedewerker? U kunt ook bij ons een abonnement
nemen op een halfjaarlijks bezoek van een vaste adviseur.
U kunt ons bellen of mailen als u gebruik wilt maken van dit aanbod of als u nog specifieke
vragen heeft. We kunnen dan direct afspraken maken.
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