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BplusC Preventiemedewerker 
 
Iedere organisatie is wettelijk verplicht een of meer preventiemedewerkers te hebben. De 
preventiemedewerker zorgt samen met de werkgever voor goede arbeidsomstandigheden 
en het voorkomen van ongevallen op het werk. 
 
De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:  
• Het (mede) opstellen en uitvoeren van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).  
• De werkgever (verantwoordelijk voor het arbobeleid) en de ondernemingsraad (toetst het  
  beleid) kunnen de preventiemedewerker om advies vragen over de te nemen maatregelen  
  voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid en het (mede) uitvoeren van deze  
  maatregelen.  
• Het adviseren aan en samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. 
 
De BplusC preventiemedewerker voldoet aan een aantal voorwaarden: 

➢ heeft affiniteit met Arbo zaken.  
➢ de taken van preventiemedewerker passen binnen de bestaande contractomvang. 
➢ is goed bereikbaar tijdens kantooruren 
➢ staat vanuit zijn/haar functie regelmatig in contact met collega’s, werkzaam binnen 

diverse BplusC afdelingen en op diverse BplusC locaties 
➢ heeft de training Preventiemedewerker (bv. van ArboNed) gevolgd of is bereid deze 

te volgen 
 
De aard en omvang van BplusC vragen niet om een zwaar opgetuigde aparte functie  
en formatie. BplusC benoemt bij voorkeur twee preventiemedewerkers, zodat de taken – 
indien nodig en in overleg - verdeeld kunnen worden en goede bereikbaarheid is 
gewaarborgd.  
Op grond van de gestelde voorwaarden aan de BplusC preventiemedewerker ligt het voor 
de hand de taken van preventiemedewerker te beleggen bij een collega van de afdeling HR 
of V&F. 
 
De BplusC preventiemedewerker wordt voorgedragen door het mt en – na instemming van 
de OR – voor een periode van twee jaar benoemd. Hiermee ontstaat een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid: de preventiemedewerker krijgt draagvlak van werknemers en de OR is 
medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de preventiemedewerker. 
 
De benoeming eindigt automatisch na twee jaar, tenzij de preventiemedewerker opnieuw 
wordt voorgedragen door het mt en de OR instemt met een nieuwe benoeming voor een 
periode van twee jaar.  
 

https://www.arboned.nl/wat-u-moet-weten/arbeidsrisico-s-verminderen/preventiemedewerker/veelgestelde-vragen

