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Stivako – KAM Coördinator opleiding start op 7 september! 
 
Bent u (of één van uw collega’s) binnen uw bedrijf verantwoordelijk voor de kwaliteit-, arbo- en 
milieucoördinatie? Speciaal voor iedereen die praktische kennis wil vergaderen over kwaliteit, 
arbo en milieu heeft Stivako de opleiding KAM-Coördinator in het leven geroepen.   Subsidie 
Daarnaast heeft het A&O Fonds besloten om voor deze opleiding subsidie te geven. Concreet betekent dit dat bedrijven voor hun werknemers tot 40% retour kunnen ontvangen op de 
gemaakte opleidingskosten. Voor KAM-Coördinator betekent dit dat de kosten voor de 
opleiding inclusief subsidie (bij lidmaatschap van het KVGO) nog slechts  
€ 1.197,- bedragen in plaats van € 1.995,- (niet-leden betalen € 1.396,50,- in plaats van  
€ 1.995,-). Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op www.aenofondsgrafimedia.nl.  
 Aanmelden 
U kunt zich aanmelden voor deze opleiding door hier te klikken om u online in te schrijven.  
Stivako – Preventiemedewerker start in het najaar 
De preventiemedewerker is een medewerker die een aantal specifieke taken rond Arbozorg 
toebedeeld krijgt. Hierbij speelt de webversie van de ARBO Risico-Inventarisatie & Evaluatie 
(RI&E) een belangrijke rol. Bij bedrijven met minder dan 25 medewerkers kan de directeur de 
taken van de preventiemedewerker zelf uitvoeren, mits hij/zij daar voldoende kennis over bezit. 
Van bedrijven met meer dan 25 medewerkers wordt verwacht dat de directeur in overleg met 
de werknemers een officiële preventiemedewerker aanstelt. De preventiemedewerker (of de 
directeur) moet op zijn of haar taak berekend zijn. In veel gevallen is dan ook extra training 
nodig om aan de nieuwe Arbo-wetgeving te kunnen voldoen. Daarom biedt Stivako in 
samenwerking met het Dienstencentrum een op de bedrijfstak toegesneden training aan. 
 
De cursus bestaat uit 3 dagdelen.  
– Taken, functie en verantwoordelijkheden; 
– Arbeidsrisico’s en de RI&E; 
– Arbocatalogus en –wetgeving; 
 
Na deelname en een positief examenresultaat, ontvangt u het diploma 
Preventiemedewerker. Is uw bedrijf lid van het KVGO, dan levert uw deelname extra 
voordeel op: € 835,- KVGO-ledenprijs; € 920,- prijs voor niet-KVGO leden. Middels bijgevoegd 
inschrijfformulier kunt u intekenen voor deze cursus. 
 
Mocht u nog vragen hebben over deze nieuwsbrief, dan kunt u te allen tijde even contact met 
ons opnemen. 
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