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Coöperatie PreventPartner is 

in januari 2014 opgericht als 

samenwerkingsorganisatie 

voor zelfstandige arbo-

professionals. We hebben 

medio juni een stevige basis 

opgebouwd van 25 leden. 

  

Er is inmiddels focus aange-

bracht door  inrichting van 

expertise centra en regionale 

groepen. De eerste publica-

ties zijn gerealiseerd. 

 

In dit bulletin geven we u up-

date van onze ontwikkelingen 

   

Wie zijn wij?  

PreventPartner is een 

snelgroeiende             

coöperatie in               

preventieve bedrijfsge-

zondheidszorg.  

Wij zijn een netwerkver-

band van deskundige, 

zelfstandige adviseurs.  

Volg ons op https://

twitter.com/

PreventPartner 

Groei en focus  
Binnen PreventPartner zijn 2 landelijke Expertise Centra opgericht. Zij bundelen 

hun kennis en ervaringen, vanuit de overtuiging en doelstelling om tot betere op-

lossingen voor hun klanten te komen.  De Expertise Centra nemen een positie in 

tussen wetenschap en praktijk.  

EC psychosociale arbeidsbelasting 

Dit Expertise Centrum bestaat uit deskundigen die gespecialiseerd zijn in de vraag 

hoe de psychosociale factoren van werk en organisaties invloed kunnen hebben 

op de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers.  

Een bijzondere mengeling van geregistreerde arbeid– en organisatie psychologen 

en deskundigen, met verbinding naar bedrijfskundige, -maatschappelijk en –

geneeskundige kennis. Hiermee onderscheiden ze zich van de algemene organi-

satie adviesbureaus.  Aandacht voor dit onderwerp is een grote maatschappelijke 

noodzaak, omdat psychosociale (arbeids)factoren een van de grootste risico fac-

toren zijn op arbeidsverzuim en verminderde arbeidsproductiviteit. 

EC toxicologie 

Het Expertise Centrum Toxicologie is opgericht voor alle specifieke vragen op het 

gebied van chemische stoffen en biologische agentia (bacteriën, virussen, schim-

mels). Het team bestaat uit toxicologen, arbeidshygiënisten, epidemiologen en in 

toxicologie gespecialiseerde bedrijfsartsen.   
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Periodiek medisch onderzoek 
Periodiek medisch onderzoek ligt steeds meer onder vuur. In onze beleving te-

recht, een PMO kan en moet veel effectiever en efficiënter uitgevoerd worden dan 

in de huidige praktijk.  

Praktisch  

PreventPartner heeft een praktische aanpak ontwikkeld voor een “PMO nieuwe 

stijl”. In deze multidisciplinaire aanpak zijn de laatste wetenschappelijk inzichten 

en richtlijnen verwerkt. In onze beleving is het PMO primair een veranderinstru-

ment om inzicht, bewustwording, eigenaarschap en beweging te creëren, om te 

komen tot gezonde, duurzaam inzetbare, gemotiveerde mensen.  

Dat betekent ook dat je alleen die risico’s meet die ook te beïnvloeden zijn.  We 

maken hierbij optimaal gebruik van de kennis en kunde die aanwezig is in onze 

expertise centra. In de uitvoering van het PMO werken we samen met de vaste 

bedrijfsarts van de klant.  

Heroriëntatie  

Het PMO nieuwe stijl kan op deze wijze een waardevol instrument zijn voor zowel 

organisaties als voor individuele medewerkers. Het biedt de mogelijkheid om een 

actief beleid te voeren op het gebied van preventie van toekomstig arbeidsver-

zuim, mede gebaseerd op de risico inventarisatie en –evaluatie. Het is ook een 

instrument ter verbetering van motivatie, inzetbaarheid en productiviteit.  

Een goed uitgevoerd en op maat gemaakt PMO past in de huidige trend van lan-

ger doorwerken, zelforganisatie en participatie van medewerkers.  

 

In de markt van preventieve 

bedrijfsgezondheidszorg     

bestaat veel inefficiëntie en 

versnippering van kennis en 

kunde.  

Dit kan anders en beter.  

Wat ons concept uniek maakt 

is de manier van samenwer-

ken, kennis delen, focus op 

gezamenlijk belang en waarde-

toevoeging aan onze klanten.  

- Coöperatie PreventPartner 

 

 

EC toxicologie  

Risicogroepen 

Contact opnemen 

Neem voor meer informatie 

over onze diensten en pro-

ducten contact met ons op.   

info@preventpartner.nl  

06 1772 2591 

www.preventpartner.nl  


