Programma: Opleiding preventiemedewerker 2 dagen
Elke organisatie is volgens de Arbowet verplicht om minimaal één preventiemedewerker aan te stellen.
De nieuwe Arbowet in 2017 heeft de rol van preventiemedewerker verder uitgewerkt en verdiept.
De preventiemedewerker is onmisbaar in elke organisatie.
Hij werkt samen met collega's en externe deskundigen aan gezond en veilig werken binnen het bedrijf.
Hij is de spin in het web bij het opzetten en verbeteren van de arbeidsomstandigheden en het arbobeleid.
Hij levert een zeer belangrijke bijdrage aan de veiligheid en gezondheid van werknemers en
anderen die binnen het bedrijf aanwezig zijn.
Welke deskundigheid een preventiemedewerker nodig heeft wordt bepaald door de risico’s in het bedrijf.
Daarom bieden wij een dag theorie en een dag praktijk aan,
zodat deze theorie direct aan de praktijk kan worden gekoppeld en getoetst!
Daar maken wij het verschil!
DAG 1:
THEORIE op externe locatie
08.45-16.00 uur
Rol/taken/plaats organisatie
Wet- en regelgeving
communicatie met OR, inspectie SZW, arbodienst
gevaarlijke stoffen
werkplekinrichting
algemene ruimtes waar op letten
BHV plan
ongevallen en registratie
rondgang veiligheid
voorlichting en instructie
interne communicatie

Dag 2:
PROGRAMMA OP BEDRIJF
09.00-16.30 uur
Bijpraten dag 1
RI&E Theorie
Doornemen RIE bedrijf
RI&E Praktische uitvoering
Plan van Aanpak doornemen
Rondgang bedrijf
Evaluatie en afsluiting

€ 1295,00 p.p. 2de mw van hetzelfde bedrijf € 895,00, 3de medewerker van het hetzelfde bedrijf € 495,00
Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Dag 1 op externe locatie met maximaal 3-6 deelnemers.
Dag 2 wordt in overleg afgestemd.
Basiskennis:
MBO werk- en denkniveau
Taken en verantwoordelijkheden
Rol in de organisatie
Arbocatalogus eigen branche
Indien deze voorkennis niet aanwezig is, dan wordt geadviseerd om eerst de workshop:
Help, ik word preventiemedewerker (halve dag) te volgen.
Voor meer informatie en mogelijke data kunt u contact opnemen met:
In-company 2 daagse opleiding minimaal 3 personen, vraag naar de mogelijkheden.
Roelie Koops
06-20961058
Jacqueline Hoogeslag
06-83237897

