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De preventiemedewerker heeft een duidelijke taakomschrijving:  
de werkgever ondersteunen bij de uitvoering van zijn wettelijk 

verplichte Arbotaken. Dat begint bij de risico-inventarisatie en –
evaluatie (RI&E) en het bijbehorend plan van aanpak. Maar dat is 

natuurlijk niet het enige wat de preventiemedewerker doet. U moet 
ook voorlichting geven over veiligheid en gezondheid of advies 

uitbrengen over het arbobeleid. 
 

In deze tweedaagse interactieve cursus wordt u door onze drie 
kerndeskundigen opgeleid tot volwaardig preventiemedewerker, 

krijgt u hulp bij het overzichtelijk opstellen van een RI&E, waarna 
deze klaar is voor een formele toetsing door onze kerndeskundige! 

 
Na elke cursusdag kan een deel van de RI&E in het eigen bedrijf worden 
uitgevoerd. Wanneer u daarbij tegen situaties aanloopt, waarover u vragen 
heeft, is onze RI&E deskundige beschikbaar gesteld voor kosteloos 
telefonisch advies. Hierdoor kunt u een volledige en complete RI&E 
aanleveren, waarmee u aanzienlijk kunt besparen op de kosten voor de 
toetsing van de RI&E! 
  
Data en tijden 
De cursus vindt plaats op donderdag 21 april en maandag 30 mei 2022 
op locatie van inc. Gezond werken B.V. te Gorinchem. Een cursusdag start 
om 9.30 uur en duurt tot 16.15 uur.  
Vanzelfsprekend houden wij de coronamaatregelen goed in de gaten. 

Wanneer blijkt dat een fysieke cursus niet mogelijk is, zijn we genoodzaakt 

om deze cursus te verplaatsen naar een later moment dit jaar. 

 
Wij bieden deze cursus aan met gebruik van de IMA-online module (inclusief 
gratis jaarabonnement) t.b.v. het opstellen van de RI&E. 
 
Aanmelden 
U kunt zich aanmelden via onze website.  
Na aanmelding ontvangt u aanvullende informatie van ons.  

 

Certificaat 
Na de cursus krijgt u een certificaat als bewijs van deelname. 
 
Investering 
De kosten voor deze 2-daagse cursus inclusief jaarabonnement op de IMA 
module én helpdesk bij het opstellen van uw RI&E bedragen € 1.295,- (excl. 
btw). Dit is inclusief lunch op beide trainingsdagen.  
 
 

 Pluspunten! 

o Een opgeleide preventiemedewerker én een complete RI&E! 
o Inclusief 1 jaar gratis abonnement IMA-online! 
o Kostenbesparing op de toetsing van uw RI&E! 
o Begeleiding door 3 ervaren kerndeskundigen! 
o Helpdesk bij vragen over uw RI&E van uw eigen arbodienst! 
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Gegeven door Irma de Vaan, Arbeids- 

en Organisatiedeskundige 

In het eerste deel van de cursus wordt 

behandeld wat de RI&E kan bijdragen 

aan veilig en gezond werken, wat de 

Arbowet hierin voorschrijft en welke 

basiselementen geregeld moeten zijn en 

moeten terugkomen in uw RI&E. 

Daarnaast komt de rol van de 

preventiemedewerker en zijn/haar 

samenwerking met collega’s, OR en 

Arbodienst aan bod. 

 

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN  

EN DE RI&E 

 

VEILIGHEID 

PSYCHOSOCIALE 

ARBEIDSBELASTING EN 

WERKPLEZIER 

 

GEZONDHEID 

Gegeven door Erik Polder, Hogere 

Veiligheidskundige 

In het tweede deel van de cursus 
worden onderwerpen omtrent veiligheid 

behandeld. Denk hierbij aan gedrag & 

cultuur, BHV, het bedrijfsnoodplan, 

machineveiligheid, arbeids- en 

persoonlijke beschermingsmiddelen, 

gevaarlijke stoffen, inrichting van de 

arbeidsplaats, melden van incidenten, 

beleid, opleiding & training en 

werkoverleg. 

 

 

Gegeven door Iels den Dekker, 

Arbeidshygiënist 

In het vierde en laatste deel van de 
cursus worden onderwerpen omtrent 

gezondheid behandeld. Bijvoorbeeld 

blootstelling aan gevaarlijke stoffen, 

biologische agentia en straling, 

lichamelijke belasting, 

omgevingsfactoren, melden van 

incidenten, beleid, opleiding & training 

en werkoverleg. 

 

Gegeven door Irma de Vaan, Arbeids- 

en Organisatiedeskundige 

In het derde deel van de cursus worden 

onderwerpen als sociale veiligheid & 

ongewenst gedrag, werkdruk & 

werkstress, samenwerking met 

collega’s, functioneren & ontwikkeling, 

vertrouwenspersoon, melden van 

incidenten, beleid, MTO, 

verzuimmanagement, functie-inhoud, 

opleiding & training en werkoverleg 

behandeld. 

Einsteinstraat 11 

4207 HW Gorinchem 
info@incgezondwerken.nl 


