
VOOR PROFESSIONALS MET AMBITIE
DIE WERK BETER WILLEN MAKEN

Innovatief

Deskundig

Resultaatgericht

•	 A en O–deskundigen

•	 Adviseurs/consultants

•	 Arbeidsdeskundigen 

•	 Arbeidshygiënisten

•	 Arbodeskundigen 

•	 Bedrijfsartsen

•	 Bedrijfs– en vakopleiders

•	 Casemanagers

•	 Deskundigen fysische risico’s

•	 Directeuren HSEQ

•	 Ergonomen

•	 Inspecteurs

•	 KAM-coördinatoren

•	 Managers HSEQ/HRM

•	 Milieukundigen

•	 OR-leden

•	 Politici

•	 Preventiemedewerkers

•	 Projectleiders 

•	 Projectveiligheidskundigen

•	 Riskmanagers

•	 Veiligheidskundigen

•	 VG-functionarissen

•	 Wetenschappers 

INSPIRATIEBRON EN STEUNPUNT VOOR

ALLE RUIMTE 
VOOR INITIATIEF 
Meedoen	met	PP.NL	kan	op	veel	manieren.

DEELNEMER
Als	deelnemer	kun	je	gratis	de	bijeenkomsten	
van	het	Braincafé	bijwonen,	ontvang	je	een	
exemplaar	van	ons	standaardwerk	Preventie-
Alert	en	blijf	je	uiteraard	op	de	hoogte	van	
lopende	discussies	en	activiteiten.

SPONSOR
Van	een	sponsor	kunnen	3	vertegenwoordigers	
gratis	deelnemen	aan	Braincafé	bijeenkomsten	
en	worden	de	gegevens	opgenomen	op	de	
website.	

VRIEND VAN
Vrienden	van	PP.NL	zijn	uiteraard	ook	van	harte	
welkom.	De	Vrienden	worden	eveneens	vermeld	
op	de	website	en	tonen	daarmee	hun		
solidariteit	met	dit	initiatief,	waardoor	onze	
stem	luider	wordt.

AANMELDEN VIA 
PREVENTIEPROFESSIONALS.NL

CONTACT
Stichting	Preventie	Professionals	Nederland
Postbus	174,	3760	AD	Soest
T	 085	876	9689
E	 info@preventieprofessionals.nl
W preventieprofessionals.nl	



Braincafé Preventie
Ons Braincafé Preventie is de broedplaats van inno-
vatieve aanpakken. Hier worden collega’s gesteund 
om barrières te overwinnen en worden nieuwe aan-
pakken ontwikkeld.

Wat is en doet PP.NL?

Achtergrond

Beter werk

De essentie
Preventie Professionals Nederland (PP.NL) 
wil op een innovatieve manier de onderlinge 
communicatie tussen beroepsgroepen op het 
terrein van arbeid, veiligheid en gezondheid 
versterken om de gezamenlijke preventieve 
kracht te vergroten.
Wij willen professionals van diverse pluimage elkaar 
laten inspireren. Verder willen we onze deelnemers 
stimuleren om de grote uitdaging van duurzame in-
zetbaarheid succesvol multidisciplinair aan te pak-
ken.

PP.NL is opgericht door gemotiveerde preventiedes-
kundigen met verschillende achtergronden. Ze de-
len de overtuiging dat het werk van de deskundigen 
veel beter kan als je meer interdisciplinair samen-
werkt en meer leert over elkaars vakgebied. En het 
lijkt hard nodig. 
Investeren in fijner, gezonder, veiliger en milieuver-
antwoorder werk is een diepte-investering met een 
enorm rendement (> 200%) dat doorwerkt in de toe-
komst. Onze doelen, missie en visie vindt u in ons 
manifest op de website preventieprofessionals.nl.  

Arbeidsomstandigheden worden dikwijls gezien als 
een bijzaak. Een extra zorg. Wij zien dat anders. De 
allerbelangrijkste succesfactor in een bedrijf is ge-
motiveerd, getalenteerd en betrokken personeel, dat 
ook bijdraagt aan ontwikkeling van het bedrijf. De 
eerste voorwaarde hiervoor is dat werk veilig en ge-
zond is. Preventieprofessionals kunnen de werkge-
ver hiermee helpen. Ze werken daardoor mee aan 
een goed imago, aantrekkelijke positie op de ar-
beidsmarkt en uitstekende bedrijfsresultaten. Ze 
zijn de katalysator voor innovatie en verbetering van 
arbeidskwaliteit. Deze taak is echter veelomvattend 
en eist creativiteit voor continue vernieuwing. 
Preventieprofessionals hebben daarom ook voortdu-
rend steun, informatie en inspiratie nodig om steeds 
weer merkbaar resultaat te bereiken. 
Wij helpen daarbij.

Website als een snoepdoos
De website biedt alle info die een enthousiaste 
deskundige boeit. En wordt steeds interessanter 
omdat het ons marktplein is, waar deelnemers hun 
ideeën en ervaringen uitventen. Naarmate meer 
deskundigen actief meedoen, groeit het aanbod aan 
ideeën, voorbeelden, tools en waarschuwingen voor 
valkuilen. 

EEN NIEUWE TIJD EEN BETERE AANPAK

De economie en zorg voor milieu en klimaat zijn 
grensoverschrijdend. Internationale concurrentie 
vereist hoge productiviteit en lage maatschappelij-
ke kosten. Hiervoor moeten wetenschappelijke ken-
nis en inzichten vertaald worden in verbeteringen 
op de werkvloer. Dat kan en moet, maar begint met 
nadenken en samenwerken.


