
Adviseur werk en gezondheid

Preventiemedewerker

Algemene kenmerken
De adviseur werk en gezondheid  levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling op het terrein van 
vitalitait, inzetbaarheid, arbo en verzuim. De adviseur werk en gezondheid zorgt voor standaardisatie en 
harmonisatie van de benodigde procedures en instrumenten en ondersteunt bij de uitvoering ervan 
binnen de gehele organisatie. De adviseur werk en gezondheid werkt in afstemming met de externe 
arbodienstverlener.

Doel van de functie 
De adviseur werk en gezondheid zorgt als sparring partner voor de ondersteuning en advisering van 
leidinggevenden en medewerkers op het terrein van verzuim, vitaliteit, welbevinden en inzetbaarheid. De 
adviseur werk en gezondheid zorgt mede voor de uitwerking van het verzuimbeleid en instrumentarium 
en monitort de uitvoering ervan. 
 
Organisatorische positie
De adviseur werk en gezondheid ressorteert hiërarchisch onder de manager mens & organisatie.
 
Resultaatgebieden

Resultaatgebied 1 Adviseren over en uitwerken beleid en instrumentarium voor duurzame 
inzetbaarheid

Activiteiten/
werkzaamheden

 Volgt de relevante ontwikkelingen op het beleidsterrein, analyseert samen met 
de arbodienst relevante data en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het 
duurzame inzetbaarheidsbeleid;

 Levert een bijdrage aan het opstellen van het teamjaarplan, stelt beleidsnotities 
op;

 Draagt bij aan de ontwikkeling van kaders, instrumenten, regelingen en 
methoden ten behoeve van het beleid;

 Vertaalt veranderende CAO bepalingen en wettelijke voorschriften naar 
consequenties voor de inzetbaarheid van medewerkers binnen de organisatie;

 Stelt mede ken- en stuurgetallen op ter ondersteuning van het duurzame 
inzetbaarheidsbeleid;

 Levert vanuit het eigen vakgebied een bijdrage aan het brede M&O beleid;
 Zorgt mede voor de informatievoorziening binnen de organisatie inzake 

veranderend beleid, regelgeving, processen en dergelijke;
 Levert een bijdrage aan de evaluatie van het gerealiseerde beleid en adviseert 

inzake verbeteringen.
 Resultaat Een bijdrage is geleverd aan de ontwikkeling van het duurzame 

inzetbaarheidsbeleid en de bijbehorende kaders, instrumenten en regelingen.



Resultaatgebied 2 Functioneren als business partner op het terrein van verzuim, inzetbaarheid  
en vitaliteit 

Activiteiten/
werkzaamheden

 Adviseert en ondersteunt het management en medewerkers inzake duurzame 
inzetbaarheid, verzuimpreventie, arbeidsomstandigheden en werkdruk van 
medewerkers;

 Adviseert over de toepassing van uitvoeringsregelingen en wettelijke regelingen, 
bespreekt afwijkingen en knelpunten en geeft tijdig signaleringen af over dead-
lines e.d.;

 Adviseert leidinggevenden bij de begeleiding van langdurige en complexe ver-
zuimsituaties;

 Coördineert het RI&E proces en re-integratie interventies binnen ziekteverzuim-
processen;

 Ondersteunt en adviseert collega’s binnen het team in het terugdringen van ver-
zuim en vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers;

 Verzorgt workshops en voorlichting op het terrein van vitaliteit, werkbelasting, 
verzuimpreventie en dergelijke;

 Voert de regie bij bedrijfsongevallen en agressiemeldingen;
 Coördineert en bewaakt de collegiale opvang middels peer support;
 Ziet toe op de naleving van relevante wet- en regelgeving, procedures en proto-

collen;
 Ziet toe op de juiste vastlegging van afspraken en gegevens;
 Zorgt voor het opstellen van maandelijkse rapportages, analyses en 

managementinformatie.
Resultaat Management en medewerkers zijn ondersteund en geadviseerd op het terrein van 

duurzame inzetbaarheid en verzuim en de juiste toepassing van de geldende 
regelgeving en kaders is gewaarborgd.

Profiel van de functie 

Kennis
 HBO werk- en denkniveau en bijvoorbeeld een afgeronde opleiding HRM/personeelswetenschappen of 

bedrijfskunde;
 Kennis van relevante regelgeving en kaders, met name de Wet Verbetering Poortwachter; 
 Kennis van vitaliteitsbeleid, verzuimbeleid, levensfase bewust personeelsbeleid;
 Kennis van de processen en werksoorten binnen de organisatie en de daarmee samenhangende 

verzuimrisico’s.

Competenties

Resultaatgerichtheid/doelgerichtheid
Houdt bij het verrichten van de diverse werkzaamheden en het stellen van de prioriteiten continu doelen, 
afspraken en met name ook termijnen in het oog. Streeft continu naar het terugdringen van het 
ziekteverzuim en verbeteren van de inzetbaarheid van medewerkers. Signaleert tijdig wanneer zaken niet
conform voorschrift of afspraak verlopen of wanneer opgeschaald moet worden. Houdt bij de begeleiding 
van anderen de afgesproken resultaten goed voor ogen, communiceert daar duidelijk over en grijpt indien
nodig in. 



Samenwerking
Is in staat samen te werken met mensen van verschillende achtergrond en regelmatig met verschillende 
belangen. Kan binnen het M&O team bijdragen aan een gemeenschappelijk resultaat en zaken steeds 
afstemmen met betrokken adviseurs. Kan een verbindende schakel zijn tussen zieke medewerkers, 
leidinggevenden, arbodienst en andere relevante instanties. Is in staat de verantwoordelijkheid binnen 
een ziekteverzuimproces bij de betreffende begeleider/medewerker te laten en alleen zaken over te 
nemen wanneer daar noodzaak toe is.

Organisatiesensitiviteit/betrokkenheid
Kent de visie en missie van de organisatie, alsmede de gewenste cultuur en kan deze vertalen naar de 
gewenste duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Kent de knelpunten binnen de organisatie waar het
gaat om inzetbaarheidsvraagstukken, ziekteverzuim en het functioneren van medewerkers/vrijwilligers en 
voelt zich daarbij zeer betrokken. Is zich bij de advisering en ondersteuning van medewerkers en 
leidinggevenden steeds bewust van het belang van de organisatie als geheel. 

Zelfstandigheid/initiatief
Toont zich actief in het oppakken en uitwerken van beleidsonderwerpen en instrumenten die bijdragen 
aan de vitaliteit en inzetbaarheid van medewerkers. Is aanspreekbaar op het eigen gedrag en de 
resultaten daarvan. Neemt initiatief en is proactief als de situatie daarom vraagt, spreekt anderen aan op 
hun rol en acties in het kader van begeleiding en terugdringing ziekteverzuim en vergroten van 
inzetbaarheid. Kan adequaat en soms onvoorbereid beoordelen op welke wijze te handelen als 
casemanager in een ziekteverzuimproces en over de inzet van externe partijen.

Nauwkeurigheid/zorgvuldigheid
Is zeer nauwkeurig in het vastleggen en controleren van gegevens. Is zeer nauwgezet in het vastleggen 
en monitoren van gemaakte afspraken, het maken van rapportages en het terugkoppelen van informatie 
aan betrokkenen. Houdt zich zeer nauwgezet aan de geldende protocollen en regelgeving. Weet ook 
anderen te overtuigen van en aan te spreken op de benodigde zorgvuldigheid tijdens bijvoorbeeld een 
ziekteverzuimproces.

Gespreksvaardigheid
Is in staat op tactvolle maar ook overtuigende wijze gesprekken met tegenstrijdige standpunten en 
belangen te voeren. Toont daarbij inlevingsvermogen en kan effectief schakelen tussen 
aandacht schenken, weerstand wegnemen en doorpakken (duidelijke afspraken formuleren). Beschikt 
over adviesvaardigheden, kan de juiste informatie naar boven krijgen en kan inhoudelijke informatie op 
begrijpelijke wijze overdragen. Weet op enthousiaste wijze anderen te winnen voor nieuwe ideeën en 
werkwijzen. 


