Beschrijving Arbodeskundigen
Deze lijst met een beschrijving van arbodeskundigen is onderdeel van de Arbodeskundige
Hulp voor Preventiemedewerkers (www.arbodeskundigen.inpreventie.nl).
In deze lijst zijn arbodeskundigen opgenomen die preventiemedewerkers kunnen
ondersteunen in hun werkzaamheden. De lijst is niet uitputtend. De beschrijvingen geven
een beeld van de belangrijkste werkzaamheden van het betreffende type arbodeskundige.
Het werkgebied van deskundigen kan echter verschillen.

Bedrijfsarts
De bedrijfsarts kan bij ziekte en verzuim aangeven wat een werknemer nog verantwoord
kan doen en wat kan helpen bij het herstel en werkhervatting (re-integratie). Preventief kan
de bedrijfsarts werkplekonderzoek doen, werkaanpassingen voorstellen en een PAGO
(Periodiek ArbeidsGezondheidsOnderzoek) of PMO (Preventief Medisch Onderzoek)
uitvoeren. Ze kunnen ook helpen met aanpassingen in houding of gedrag van medewerkers.
Ook kan de bedrijfsarts een aanstellingskeuring uitvoeren, indien een aanstellingskeuring is
toegestaan. Bedrijfsartsen mogen RI&E’s officieel toetsen. Lees hier meer over het toetsen
van een RI&E.
Bedrijfsartsen richten zich met name op individuele zaken, maar kunnen (met inachtneming
van privacy-regels) ook op groepsniveau of organisatieniveau adviseren aan het
management en de OR.
De titel bedrijfsarts (niet te verwarren met een arbo-arts: dit is een basisarts) is
voorbehouden aan BIG-geregistreerde medisch specialisten die na hun opleiding tot
basisarts speciaal zijn opgeleid op het gebied van arbeid en gezondheid. Op http://
www.bigregister.nl kun je nagaan of de bedrijfsarts is geregistreerd.
•

Beroepsvereniging voor bedrijfsartsen: NVAB

Hogere Veiligheidskundige (HVK’er)
De HVK’er adviseert bedrijven op het gebied van hun arbeidsomstandighedenbeleid. Denk
daarbij aan risico’s die kunnen ontstaan bij het werken met machines en werken op hoogte.
De HVK’er inventariseert risico’s, beoordeelt hoe veilig de werkomgeving voor werknemers
is en voert zo nodig maatregelen door om de veiligheid binnen een bedrijf te verbeteren.
HVK’ers kunnen adviseren en ondersteunen bij alle vormen van gevaarlijk werk,
aanpassingen van de werkplek en de inzet van PBM (Persoonlijke Beschermingsmiddelen,
zoals helm, veiligheidsschoenen, gehoorbescherming, veiligheidsbril). Zij kunnen ook het
arbobeleid opstellen.
HVK’ers kunnen ook een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan), een specifiek
onderzoek voor de bouw, opstellen en de uitvoering controleren. Daarnaast kunnen zij de de
RI&E (Risico-inventarisatie en –evaluatie) uitvoeren en officieel toetsen. Dit is een
verplichting vanuit de Arbowet. Meer informatie hierover is te vinden op: www.rie.nl. Lees
hier meer over het toetsen van een RI&E. Voor het toetsen moet de HVK’er zijn
gecertificeerd. Op Hobeon en op DNV-GL kun je nagaan of een HVK’er is gecertificeerd.
•

Beroepsvereniging voor veiligheidskundigen: NVVK
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In vergelijking met een middelbaar veiligheidskundige (MVK’er) is de HVK’er meer
beleidsmatig bezig.
Arbeids- en organisatiedeskundige (A&O’er)
De A&O’er is een deskundige op het gebied van organisatie, mens en arbeid. A&O’ers
richten zich met name op groepen medewerkers.
De A&O’er adviseert over een effectieve balans tussen werk, gezondheid en inzetbaarheid.
Ze onderzoeken de invloed van de organisatiecultuur, leiderschap, taakpakketten,
arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden. A&O’ers zijn gespecialiseerd in
emotionele belasting, zoals werkstress, agressie en geweld, pesten en discriminatie en
seksuele intimidatie (samen bekend onder de naam PSA: psychosociale arbeidsbelasting).
Ze kunnen adviseren over het arbo- en verzuimbeleid. A&O’ers kunnen werkplek- en
organisatieonderzoek uitvoeren en veranderingsprocessen begeleiden.
A&O’ers kunnen een RI&E (Risico-inventarisatie en –evaluatie) uitvoeren en officieel
toetsen. Dit is een verplichting vanuit de Arbowet. Meer informatie hierover is te vinden op:
www.rie.nl. Lees hier meer over het toetsen van een RI&E. Voor het toetsen moet de A&O’er
zijn gecertificeerd. Op Hobeon kun je nagaan of een A&O’er is gecertificeerd.
•

Beroepsvereniging voor A&O’ers: BAenO

Arbeidshygiënist
Arbeidshygiënisten richten zich op factoren die een schadelijke invloed kunnen hebben op
de gezondheid. Denk daarbij aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen, biologische factoren
(virussen, bacteriën, schimmels), fysische factoren (lawaai, trillingen, verlichting, straling,
klimaat) en fysieke belasting. Het voorkomen van gezondheidsschade op korte en lange
termijn staat centraal.
Arbeidshygiënisten kunnen adviseren over te nemen maatregelen, beleid, aanpassingen
van werkplek en inzet van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM), zoals
ademhalingsbescherming, gehoorbescherming, veiligheidsbril]. Ook kunnen zij blootstelling
aan gevaarlijke stoffen meten en beschermende maatregelen opstellen. Daarnaast voeren
ze werkplek- en organisatieonderzoek uit.
Arbeidshygiënisten kunnen een RI&E (Risico-inventarisatie en –evaluatie) uitvoeren en
officieel toetsen. Dit is een verplichting vanuit de Arbowet. Meer informatie hierover is te
vinden op: www.rie.nl. Lees hier meer over het toetsen van een RI&E. Voor het toetsen
moet de arbeidshygiënist zijn gecertificeerd. Op Hobeon kun je nagaan of een
arbeidshygiënist is gecertificeerd.
•

Beroepsvereniging voor arbeidshygiëne: NVvA

Arbeidsdeskundige
Een arbeidsdeskundige is expert op het gebied van belasting en belastbaarheid van
mensen die gaan re-integreren. De arbeidsdeskundige houdt zich ook bezig met de
juridische en financiële aspecten van verzuim. Ze onderzoeken welke stappen werkgever en
werknemer kunnen zetten om terugkeer naar werk mogelijk te maken (re-integratie).
Daarvoor voeren zij bijvoorbeeld werkplekonderzoek uit en adviseren ze over eventuele
aanpassingen. Arbeidsdeskundigen zijn met name gespecialiseerd in het functioneren van
mensen op individueel niveau.
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•

Beroepsvereniging voor arbeidsdeskundigen: NVvA

Bedrijfsfysiotherapeut
De bedrijfsfysiotherapeut (ook de arbeidsfysiotherapeut) richt zich op de individuele
begeleiding van werknemers met klachten van het houding- en bewegingsapparaat met
risico op arbeidsverzuim. Daarnaast kunnen zij werkplekken en de manier van werken
beoordelen en verbeteren door aanpassingen in werkhoudingen en gedrag. Dit kan zowel
op individueel, functie- en afdelingsniveau. Zij kunnen voorlichtingstrajecten verzorgen over
fysieke belasting en belastbaarheid.
•

Beroepsvereniging voor bedrijfsfysiotherapeuten: NVBF

Bedrijfsverpleegkundige
Een bedrijfsverpleegkundige (ook wel arboverpleegkundige) is een verpleegkundige die is
gespecialiseerd op arbogebied en geregistreerd staat in het BIG-register. De
bedrijfsverpleegkundige richt zich op de zorg in relatie tot arbeidsomstandigheden. Een
bedrijfsverpleegkundige is zowel bezig met individueel onderzoek van werknemers als het
controleren van de werkomgeving in het geheel. Preventief kan de bedrijfsverpleegkundige
werkplekonderzoek doen, werkaanpassingen voorstellen en een PAGO (Periodiek
ArbeidsGezondheidsOnderzoek) of PMO (Preventief Medisch Onderzoek) uitvoeren. De
bedrijfsverpleegkundige bewaakt en bevordert de individuele gezondheid van de werknemer
en ondersteunt de bedrijfsarts. Dankzij de medische kennis kan de bedrijfsverpleegkundige
adviseren op het gebied van ehbo/bedrijfshulpverlening.
•

Beroepsvereniging bedrijfsverpleegkundigen: V&VN

Ergocoach
Een ergocoach is vaak een medewerker binnen de eigen organisatie, veelal in de zorg, die
naast de uitvoerende taken een extra verantwoordelijkheid op zich neemt voor de preventie
en vermindering van fysieke belasting, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting. Hierbij
gaat het om zaken zoals tillen, beeldschermwerk en fysieke belasting in bredere zin.
Ergonoom
Een ergonoom kan bewegingsproblemen preventief oplossen of verhelpen, zowel op
individueel als organisatieniveau. Ze kunnen beleid opstellen, begeleiden bij de inrichting of
aanpassen van kantoren en adviseren op het gebied van software, meubels, binnenklimaat
en verlichting (al dan niet naar aanleiding van klachten). Ook kunnen zij productielijnen
(her)ontwerpen en inrichten om de productiviteit en fysieke belasting te verbeteren.
•

Stichting registratie ergonomen

Middelbare Veiligheidskundige (MVK’er)
De MVK’er richt zich met name op de dagelijkse operationele veiligheidsrisico’s op het werk,
met name in werkplaatsen en logistieke afdelingen. Ze inventariseren risico’s, beoordelen
hoe veilig de werkomgeving voor werknemers is en voeren zonodig maatregelen door om
de veiligheid binnen een bedrijf te verbeteren. MVK’ers geven bijvoorbeeld
werkplekinstructies over onder andere veiligheid en PBM (Persoonlijke
Beschermingsmiddelen, zoals helm, veiligheidsschoenen, gehoorbescherming,
veiligheidsbril).
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MVK’ers kunnen ook een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan), een specifiek
onderzoek voor de bouw, opstellen. Daarnaast kunnen zij de de RI&E (Risico-inventarisatie
en –evaluatie) uitvoeren. Dit is een verplichting vanuit de Arbowet. Meer informatie hierover
is te vinden op: www.rie.nl. Zij kunnen de RI&E niet officieel toetsen. Lees hier meer over
het toetsen van een RI&E.
•

Beroepsvereniging voor veiligheidskundigen: NVVK

In vergelijking met een hogere veiligheidskundige (HVK’er) is de MVK’er meer operationeel
bezig.
Stralingsdeskundige
Een stralingsdeskundige (ioniserende straling) ziet erop toe dat aan de bepalingen in de
vergunning wordt voldaan, evenals aan de relevante wet- en regelgeving op het gebied van
stralingsbescherming (de Kernenergiewet). Werkzaamheden die zij verrichten omvatten
onder andere het opstellen of aanpassen van werkinstructies en procedures,
(concept-)meldingen aan de overheid, het bijhouden van het beheerssysteem of het
Kernenergiewet-dossier. Zij verzorgen ook vaak instructies aan medewerkers en voeren
acceptatietests uit wanneer een nieuwe of gewijzigde bron of toestel in gebruik wordt
genomen.
•

Beroepsvereniging voor stralingsdeskundigen: NVS

Bedrijfsmaatschappelijk werker
De bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW’er) voert gesprekken met werknemers die
knelpunten ervaren op het werk of privé. Hij probeert de oorzaak te achterhalen en adviseert
en ondersteunt bij het aanpakken van de situatie. De BMW’er kan ook bemiddelen bij
conflicten tussen medewerkers. Onderwerpen waar een bedrijfsmaatschappelijk werker zich
op richt zijn vaak gerelateerd aan Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA), zoals pesten,
werkdruk (bijvoorbeeld veroorzaakt door reorganisaties) en seksuele intimidatie. De
bedrijfsmaatschappelijk werker kan ook ondersteuning bieden bij echtscheidingen, het
vinden van passend werk na langdurig ziekteverzuim of het aanvragen van zorgverlof of
financiële steun.
•

Beroepsvereniging voor bedrijfsmaatschappelijk werkers: BPSW
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