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Functiebeschrijving      
 
Organisatie  : RST Zorgverleners 
Functie   : Preventiemedewerker 
FWG   : FWG 50 
Status   : Definitief november 2020 
____________________________________________________________________________ 
 
Plaats in de organisatie 
De preventiemedewerker heeft een onafhankelijke positie binnen de organisatie en ontvangt 
hiërarchisch leiding van de manager P&O. Kan functionele aanwijzingen krijgen van de P&O-
adviseur of de kwaliteitscoördinator. 
 
Doel van de functie 
De preventiemedewerker heeft een uitvoerende, adviserende en beleidsmatige rol op het gebied 
van arbeidsomstandigheden, hygiëne en veiligheid. De preventiemedewerker levert een bijdrage 
aan het opstellen van richtlijnen en procedures in het kader van het arbobeleid en ziet toe op de 
naleving hiervan. Arbeidsrisico’s en knelpunten worden gesignaleerd en oplossingen hiervoor 
worden aangedragen. Met als doel om bewustwording rond arbeidsrisico’s te creëren en bij te 
dragen aan een gezonde en veilige werkomgeving. 
 
 
Resultaatgebieden 
 

1. Uitvoeren en coördineren van de risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) 

• Uitvoeren van de RI&E in samenwerking met betrokken medewerkers. 

• Opstellen van een plan van aanpak op basis van de RI&E. 

• Evalueren van het plan van aanpak en zorg dragen voor het actueel houden in een 
continue proces. 

• Coördineren en bewaken van de voortgang van het plan van aanpak en waar nodig actie 
ondernemen. 

• Ondersteunen van management en leidinggevenden bij het uitvoeren van maatregelen 
voortkomend uit het plan van aanpak. 

• Toetsen en controleren van de naleving van richtlijnen en procedures rondom 
arbeidsomstandigheden. 

 
2. Informatie en advies 

• Informeren van het management over wet- en regelgeving en adviseren over maatregelen 
gericht op arbo. 

• Informeren en adviseren van medewerkers op het gebied van arbo, hygiëne en veiligheid 
ter preventie van nadelige arbeidsomstandigheden. 

• Bijhouden en analyseren van ongevallen en incidenten en adviseren van het management 
ten behoeve van preventieve maatregelen. 

• Samenwerken met de bedrijfsarts en de OR en de bedrijfsarts en hen adviseren inzake de 
te nemen maatregelen gericht op een zo goed mogelijk arbobeleid. 
 

3. Beleidsontwikkeling 

• Volgen van externe ontwikkelingen in veranderingen in wet- en regelgeving en deze 
vertalen naar de organisatie door middel van beleidsvoorstellen. 

• Signaleren van risico’s en knelpunten binnen de organisatie en het doen van voorstellen ter 
verbetering aan het management. 

• Opstellen van richtlijnen en procedures ter bevordering van de arbeidsomstandigheden en 
toezien op de implementatie ervan. 

• Onderhouden van externe contacten op het gebied van arbo. 

• Leiden of deelnemen aan projecten of commissies vanuit het vakgebied.  
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Functie-eisen 

 
Kennis 
De functie vereist een HBO werk- en denkniveau en relevante werkervaring, aangevuld met een 
cursus voor preventiemedewerker. De preventiemedewerker heeft kennis op het gebied van arbo 
en veiligheid en van processen binnen de organisatie. Is op de hoogte van ontwikkelingen in het 
vakgebied en houdt deze bij d.m.v. vakliteratuur of het volgen van trainingen. 
  
Zelfstandigheid 
De preventiemedewerker functioneert zelfstandig en onafhankelijk. De werkzaamheden worden 
zelfstandig uitgevoerd, binnen de kaders van de wet- en regelgeving en het door de organisatie 
vastgestelde arbobeleid. Initiatief en inzicht zijn vereist in het kader van de signaleringsfunctie ten 
aanzien van arbeidsomstandigheden, het geven van adviezen en het aandragen van oplossingen 
bij vakinhoudelijke problemen. Knelpunten in de eigen werkzaamheden worden zelfstandig 
opgelost. Terugval is mogelijk op de manager P&O. 
 
Sociale vaardigheden 
Sociale vaardigheden zoals kunnen luisteren, tact, overtuigingskracht en het overbruggen van 
tegengestelde belangen zijn vereist voor het ondersteunen en adviseren van medewerkers en 
management en voor het toezien op de arbeidsomstandigheden en de naleving van richtlijnen en 
procedures. De preventiemedewerker moet anderen kunnen aanspreken op diens 
verantwoordelijkheid. 
 
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed  
Er is risico op het veroorzaken van materiele en immateriële schade bij het uitvoeren van RI&E’s 
en bij het adviseren op het gebied van arbeidsomstandigheden. Verantwoordelijkheid wordt 
gedragen voor de kwaliteit van de RI&E’s en de bijbehorende plannen van aanpak. De 
preventiemedewerker heeft invloed op het arbobeleid en op (preventieve) maatregelen ten aanzien 
van de arbeidsomstandigheden. 
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
Mondeling uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het onderhouden van contacten op diverse 
niveaus, voor het adviseren in beleidsontwikkeling en voor het geven van voorlichting. 
Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het opstellen van plannen van aanpak, 
beleidsvoorstellen, rapportages, richtlijnen en procedures. 
 
Bewegingsvaardigheid 
Er worden geen specifieke eisen aan bewegingsvaardigheid gesteld. 
 
Oplettendheid 
Oplettendheid is vereist bij het signaleren van risico’s en knelpunten op het gebied van 
arbeidsomstandigheden en veiligheid. Oplettendheid is nodig voor signaleren van ontwikkelingen 
en wijzigingen in wet- en regelgeving en het opstellen van verbetervoorstellen. Oplettendheid is 
vereist voor de bewaking van de voortgang van plannen van aanpak en het toezien op de naleving 
van arbovoorschriften. 
 
Overige functie-eisen 
Er worden eisen gesteld aan de integriteit en betrouwbaarheid in het omgaan met vertrouwelijke 
informatie. Ordelijkheid en systematisch werken worden gevraagd vanwege het uitvoeren van 
RI&E’s, het opstellen van rapportages en het maken van verbetervoorstellen.  
Geduld en doorzettingsvermogen zijn van belang bij het toezien op de naleving van maatregelen, 
richtlijnen en procedures en het uitwerken van activiteiten ter realisatie van het vastgestelde beleid.  
Eisen worden gesteld aan uitstraling en gedrag in verband met de diverse interne en externe 
contacten. 
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Inconveniënten 
Psychische belasting treedt op bij het omgaan met tegengestelde belangen en het toezien op de 
uitvoering van maatregelen waarbij anderen verantwoordelijk zijn voor het resultaat. Psychische 
belasting kan ontstaan door het onder tijdsdruk uitvoeren van werkzaamheden. 
 
 


