Preventie = Voorkomen
Contact: verzekeren@delingegroep.nl

Opleiding preventiemedewerker
Doel
De beoogde interne preventiemedewerker wordt toegerust met kennis en vaardigheden waarmee
hij/zij zijn rol goed kan vervullen en er van hem verwacht kan worden dat hij/zij een bijdrage levert
aan het verbeteren van het rendement op arbeid.

Insteek
Het opleidings- en coachingstraject wordt verzorgd door een arbeids- en organisatieadviseur van
MijnKennis. Dit gebeurt bij voorkeur in company, zodat de adviseur direct maatwerk kan leveren en
zich kan richten op de situatie in uw organisatie.
De insteek is vooral praktisch: vanuit de eigen RI&E toewerken naar het gewenste kennisniveau op
het gebied van preventie en re-integratie.
Vanuit het handboek ‘de preventiemedewerker’ werken adviseur en kandidaten toe naar het
gewenst organisatie- en vaardighedenniveau.
We besteden gedegen aandacht voor de implementatie in de organisatie van de ‘nieuwe
functionarissen’. Bij meerdere kandidaten wordt gekeken naar een handige taakverdeling, zodat
ieder zijn eigen ‘specialisme’ ontwikkelt.

Programma
1. Rondgang met kandidaat preventiemedewerker(s) op basis van de risico-inventarisatie.
2. Bespreking preventie- en re-integratiebeleid op basis van risico-inventarisatie.
3. Plan van aanpak naar aanleiding van de risico-inventarisatie doornemen, plus de opzet van
het handboek ‘interne preventiemedewerker’.
4. Verzamelen en bundelen van benodigde achtergrondinformatie (taak adviseur)
5. Bestuderen aangeboden lesstof, vragen en oplossingen bedenken (taak
preventiemedewerker)
6. Bijeenkomst om lesstof te behandelen, inzoomen op mogelijkheden tot het verbeteren van
arbeidsomstandigheden en op het functioneren van de preventiemedewerker.

Postadres
Bezoekadres

: Postbus 35
6663 ZG Lent
: Pastoor van Laakstraat 44
6663 CB Lent

Telefoon
Website
E-mail

: 085 - 4854111
: www.mijnkennis.nl
: info@mijnkennis.nl

Resultaat
Na afloop zijn de kandidaten in het bezit van een:
 handboek voor de preventiemedewerker.
 persoonlijke syllabus.
 certificaat met daarop het curriculum van de opleiding.

Investering
Kandidaat preventiemedewerker:
Adviseur MijnKennis:

10 uur
10 uur (bedrijven tot 50 medewerkers)
15 uur (bedrijven tot 150 medewerkers)
> 15 uur (bedrijven > 150 medewerkers)
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