
 

 
 

info@seesingflex.nl  |  www.seesingflex.nl  |  Openingstijden: Ma. t/m vr. van 8:30 – 17:30 uur 

Het is even geleden, maar op 8 

oktober a.s. organiseren wij - 

wederom in samenwerking met 

Saluvit Opleiding & Training en 

Evolon Partner in Scholing - een 

collectieve cursusdag in de 

Achterhoek voor (toekomstige) 

Preventiemedewerkers. Er zijn 

nog enkele plaatsen beschikbaar. 

Uiteraard kunt u ervan uitgaan 

dat wij, in het kader van covid-19 

alle benodigde maatregelen 

treffen, zodat de deelnemers 

deze cursus veilig kunnen volgen. 

 

WAAROM DEZE CURSUS? 

Elke organisatie met werknemers 

is wettelijk verplicht een 

Preventiemedewerker aan te 

stellen. Voor deze 

preventiemedewerker is het van 

belang dat hij/zij over de juiste 

kennis en vaardigheden beschikt. 

Dat men weet hoe de RI&E 

(Risico Inventarisatie en 

Evaluatie) op een praktische 

manier kan worden uitgevoerd en 

hoe men de Arbo wet- en 

regelgeving correct kan 

toepassen. 

 

Het betreft een eendaagse 

cursus van 8 uur, inclusief een 

examen bestaande uit 

meerkeuzevragen. In aanloop 

naar de cursus ontvangt elke 

cursist een opdracht inzake de 

arbeidsomstandigheden binnen 

hun bedrijf. Deze opdracht dient 

voor aanvang van de cursus 

uitgevoerd te worden en zal voor 

de cursist zo'n 4 uur in beslag 

nemen. 

 

RESULTAAT 

Na afloop van deze cursus 

beschikt de cursist over een 

goede basiskennis om 

zijn/haar taak als preventie-

medewerker effectief te kunnen 

uitvoeren. Men krijgt de nodige 

tips, tools en vaardigheden 

aangereikt. Deze cursus bevat 

ook de actuele wijzigingen van de 

Arbowet! 

 

OPGAVE 

Voor het opgeven van werkne-

mers, kunt u rechtstreeks contact 

met mij opnemen middels: 0544-

353739, of caron@seesingflex.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

Caron Porskamp 

Opleidingscoördinator 

Seesing Flex! 

DETAILS EERSTVOLGENDE CURSUS: 

- Datum: donderdag 8 oktober 2020 

- Tijden: 8:30 uur – circa 17:00 uur 

- Cursuslocatie: Opleidingsgebouw, Gildenstraat 27 in Doetinchem 

- Cursusleiding: Veiligheidskundige van Saluvit Opleiding & Training 

- Groepsgrootte: minimaal 8 en maximaal 10 cursisten 

 - Prijs: € 249,50, exclusief BTW (inclusief boek en catering) 

 - Facturatie: geschiedt door Evolon Partner in Scholing 

Uitnodiging cursus  
Preventiemedewerker in 1 dag 


