
Waarom zijn ze belangrijk?

Succesvol samenwerken met Arbodeskundigen
Wat zijn hun belangen? Hoe beweeg je ze?

Meer tips en ideeën? Bezoek inPreventie.nl

• Zorg voor een heldere omschrijving van 
 problemen. Als preventiemedewerker ben je goed 
 op de hoogte van de situatie in het bedrijf.
• Werk samen. Zorg voor regelmatig overleg met de 
 arbodeskundige. De samenwerking is van belang 
 voor praktische oplossingen.

• Zorg voor een heldere vraagstelling. Weet wat je 
 wilt weten, zodat de arbodeskundige niet onnodig 
 veel tijd (= geld) in een vraag steekt.

De uitdaging: goede informatie delen

De uitdaging: efficiënt inzetten

Organiseren van goede
werkomstandigheden
voor een veilige werkomgeving

Commercieel belang

Vertrouwen krijgen
bij personeel, OR en directie

Goede informatie
over de bedrijfssituatie

• Onafhankelijk oordeel
• Kennis en deskundigheid

De preventiemedewerker is de interne ‘deskundige’ op het 
gebied van preventie, maar voor de complexere vraagstuk-
ken is er kennis en deskundigheid van buiten nodig. De 
arbodeskundige (arbodienst en/of bedrijfsarts) zijn experts 
op hun vakgebied en kunnen je ondersteunen bij alle vragen 
die je zelf niet kunt beantwoorden. Samen zorg je voor een 
gezonde en veilige werkomgeving. Ze kunnen je ook van 
argumenten voorzien voor gesprekken met andere 
gesprekspartners, zoals directie en management.

Arbodeskundigen zijn gericht op goede werkomstandighe-
den en het aan het werk houden van medewerkers. Om te 
zorgen dat de volledige situatie wordt bekeken, hebben ze 
informatie nodig van de preventiemedewerker over de 
omstandigheden en context. Extern ingehuurde partijen 
hebben ook een commercieel belang. Zij willen immers 
graag voor de organisatie blijven werken.

Externe arbodeskundigen kosten geld. Daarom worden ze 
vaak pas ingeschakeld als er iets aan de hand is, bijvoor-
beeld als er veel langdurig zieken zijn. Door externe kennis 
tijdig aan te wenden kan op de lange termijn geld worden 
bespaard. De onderlinge samenwerking moet gericht zijn op 
het zoeken naar preventieve oplossingen.


