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De Preventiemedewerker wordt in overleg met de ondernemingsraad gekozen. 
De Preventiemedewerker rapporteert rechtstreeks aan de werkgever en de ondernemingsraad.  
Bij actualisering van de RI&E wordt het takenpakket van de Preventiemedewerker beoordeeld, 
evenals het kennis- en vaardighedenniveau. 
De Preventiemedewerker voert zijn taken onafhankelijk en zelfstandig uit. 
De Preventiemedewerker geniet rechtsbescherming conform art. 13 van de Arbowet. 

 
  
 Werkzaamheden taak preventiemedewerker Arbo, met specifiek aandachtsgebied 
gemeentehuis: 

- Adviseert i.o.m. de Arbocoördinator het management, de ondernemingsraad en collega’s over 
arbovraagstukken m.b.t. werk in het gemeentehuis dat een relatie heeft met de actuele RI&E. 

- Werkt mee aan het opstellen en uitvoeren van de RI&E. 
- Bewaakt mede de uitvoering van het Plan van Aanpak. 
- Beantwoordt vragen van collega’s binnen de organisatie op het terrein van arbo en meer in 

het bijzonder in relatie met werk in het gemeentehuis. 
- Organiseert voorlichting en onderricht over (indicatie RI&E) onderwerpen op het terrein van 

werk in het gemeentehuis. 
- Houdt toezicht op het uitvoeren van PAGO-adviezen (indicatie RI&E) in relatie tot werk in het 

gemeentehuis. 
- Geeft bedrijfsongevallen door aan de Arbocoördinator, en onderzoekt zo nodig 

arbeidsongevallen die een relatie hebben met psychosociale arbeidsbelasting. 
- Onderzoekt i.o.m. de Arbocoördinator arbeidsgerelateerd verzuim (ook 

beroepsziekten) dat een relatie heeft met werkzaamheden op de locatie 
gemeentehuis. 

- Werkt samen met en adviseert collega’s en de ondernemingsraad. 
- Overlegt jaarlijks met externe Arbodeskundigen tijdens de evaluatie van het plan van aanpak. 

 
 
Taakeisen (opleiding en ervaring): 
- Minimaal MBO werk- en denkniveau;  
- Aanvullende kennis en/of ervaring: kennis van de Arbowet, cursus preventiemedewerker, 

algemene basiskennis van Arbozorg, Methodiek RI&E, Organisatie van de BHV, Gevaarlijke 
stoffen, Biologische agentia, Geluid en trillingen, fysieke belasting, Beeldschermwerk, Veilig 
werken, Machineveiligheid (CE), UV-straling, Persoonlijke beschermingsmiddelen. De noodzaak 
van bijscholing wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig georganiseerd. 

 
 


