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KERNVRAAG: HOE VERZOENEN WE 

EEN VOORBIJGESTREEFD 

REGLEMENTAIR KADER MET DE 

REALITEIT OP DE BEDRIJFSVLOER? 

EN HOE OVERLEEFT DE INTERNE OF 

EXTERNE PREVENTIEADVISEUR DIT? 
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    HET BOEKHET BOEK  
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In november 2017 werd door uitg. INNI, Heule, een boek uitgegeven over de 

toekomst van het welzijn op het werk. 



    WaaroverWaarover  gaatgaat  het het boekboek??  

  

 Formele thematiek:“Onderzoeksgegevens leveren (…) 

houvast op, en gelukkig zijn er thans voldoende academische 

studies beschikbaar die onze overtuigingen kunnen ordenen. 

Die dringen evenwel maar druppelsgewijze door op het 

terrein. Dat is één van de klassieke frustraties van elke 

academicus.” (Jan Van Peteghem, KU Leuven) 

 

 En nog: “Als het gaat om kennisverwerving, is wetenschap 

een feilbaar instrument, maar het is wel het beste instrument 

dat we hebben.” (Andreas de Block, KU Leuven) 
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  WaaroverWaarover  gaatgaat  het het boekboek? (? (2)2)  

 Voorgaande uitspraken zijn des te belangrijker voor 
het beleid inzake het welzijn op het werk 

 

 Luc Bonneux (arts en epidemioloog) over de fipronilcrisis: 

 

 “Zo gauw de woorden preventie en veiligheid vallen, wordt 

iedere vorm van wijs beslissen over redelijke risico’s en 

verantwoorde actie verlaten (…). Zot is nog niet zot genoeg.”*  

 
 * Opiniestuk uit De Standaard, woensdag 16 augustus 2017  
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De evolutie ziet er niet goed uit… 

 

 

 
“Koester de proffen die weleens zeggen wat u misschien 

niet wil horen. Politici kunnen het zich doorgaans niet 

veroorloven." 

 

Ivo Marx, Universiteit Antwerpen 

 

 

1 
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Zuur en zoet m.b.t. onze kerncijfersZuur en zoet m.b.t. onze kerncijfers  

• Weliswaar gestaag dalende frequentie- en (in veel 

mindere mate) ernstgraden van arbeidsongevallen 

• Maar toenemend belang van verkeersongevallen (zowel 

arbeidsongevallen als ongevallen op de weg van en naar 

het werk) 

• En het aantal beroepsziekten stijgt terug na een 

consistente daling wegens het opentrekken 

(“oprekken”?) van de definities 
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ZiekteverzuimZiekteverzuim: : zorgwekkendzorgwekkend!!  
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                PsychischePsychische  problemenproblemen  doendoen  zichzich  

steeds steeds vakervaker  voorvoor……  
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      Steeds Steeds meermeer  landgenotenlandgenoten  arbeidsongeschiktarbeidsongeschikt  !?!?  
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Steeds Steeds meermeer  landgenotenlandgenoten  arbeidsongeschiktarbeidsongeschikt  !? (2)!? (2)  
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Bijna 400 000 langdurig arbeidsongeschikten… 

 

-     Verslechtert de gezondheidstoestand van de  

    Belgische werknemer? 

-   Zijn onze arbeidsomstandigheden substandaard? 

-   Of is er dan toch sprake van misbruik?  



Steeds Steeds meermeer  landgenotenlandgenoten  arbeidsongeschiktarbeidsongeschikt  !? (3)!? (3)  
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De wet van de communicerende vaten… 

 

 



België België kkampt met enkele overgeërfde, maar ampt met enkele overgeërfde, maar 

voorbijgestreefde basishypothesenvoorbijgestreefde basishypothesen  

De Zuid-Europese (Franse) benadering: 

 

• Het welzijn op het werk is het privé-jachtgebied van de 

syndicale vertegenwoordigers, zowel op ondernemingsvlak 

als inzake het overheidsoptreden. Met andere woorden: 

veiligheid en gezondheid heeft niets te maken met een 

rationeel bedrijfsbeleid, werkgevers “moeten gedwongen 

worden”. 

• Een overmaat aan administratieve verplichtingen is 

onvermijdelijk om het welzijn op het werk te behartigen. 

• Het routinematige preventieve gezondheidstoezicht is het 

beginpunt van elk preventiebeleid in ondernemingen. 
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                GevolgGevolg: : BelgiëBelgië  is  van is  van haantjehaantje--dede--voorstevoorste  tot tot 

achterblijverachterblijver  gewordengeworden  ……  

14 

… mede wegens de totale desinteresse vanwege de huidige 

federale minister bevoegd voor Werk (en zijn voorgangers) voor de 

veiligheid en de gezondheid van de werknemers… 

 

 



Drie misvattingen inzake de 

bevordering van het welzijn op het 

werk 

 
“Iedereen heeft recht op z'n eigen mening, 

maar niet op zijn eigen feiten." 

 

Daniel P. Moynihan (1927-2003), Amerikaans socioloog 

en politicus 

2 
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HiermeeHiermee  moetmoet  ((moestmoest?) de ?) de 

preventieadviseurpreventieadviseur  lerenleren  levenleven……  

Drie grote basisprincipes uit de Kaderrichtlijn (en dus 
ook van de Welzijnswet), en even zovele keren 
ernaast! 

 

• Opstellen en continu actualiseren van een algemene 
risicoanalyse is essentieel voor elk preventiebeleid op 
ondernemingsvlak 

      

• Het routinematige preventieve gezondheidstoezicht is een 
duur maar noodzakelijk onderdeel van het welzijnsbeleid in 
ondernemingen 

 

• De preventiehiërarchie is de enige goede manier om 
welzijnsproblemen aan te pakken 
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3.1. Het 3.1. Het onnutonnut  van de van de algemenealgemene  risicoanalyserisicoanalyse  

Bij wijze van herinnering m.b.t. de definitie: een algemene 

risicoanalyse bestaat uit drie fasen, overheen de zeven 

welzijnsgebieden, op het niveau van de onderneming/de 

verschillende werkeenheden/elke individuele werknemer, èn is 

daarenboven continu te actualiseren!  

 

De zinvolheid van deze verplichting (in Nederland “RI&E” 

genoemd, in Frankrijk “DUER”) kan betwijfeld worden! Zoals een 

auteur over zorgsystemen het stelde in een recente publicatie: 

“(…) dat de risicobeoordeling geen geschikte methode is om (…) 

veiligheid, gezondheid en welzijn te handhaven.”*  

 

*J. Dillen (2016): “Zin of onzin van de risicobeoordeling bij de welzijnswetgeving?” INNI, Heule 
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EenEen  kleinekleine  greepgreep  uituit  de de onderzoeksresultatenonderzoeksresultaten  

In 2016 richtte de Franse OPPBTP (de beroepsorganisatie 

van de bouwnijverheid) een bevraging in onder meer dan 

1000 van hun leden over een sectorspecifiek standaardmodel 

van algemene risicoanalyse. 

 

Resultaten: 

- “Welke was de drijvende kracht om een dergelijke DUER 

uit te voeren?” 84% antwoordde: reglementaire dwang; 

- Slechts  22 % beschouwde de DUER als een goed 

instrument om vooruitgang te boeken op het vlak van de 

veiligheid en de gezondheid; 

- Meer dan de helft van de respondenten vond dat de DUER 

geen toegevoegde waarde had. 
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EenEen  kleinekleine  greepgreep  uituit  de de onderzoeksresultatenonderzoeksresultaten  (2)(2)  

Een onderzoeksverslag dat de effectiviteit van 24 interventies in 

Belgische ondernemingen ter bestrijding van psychosociale 

risico’s en musculoskeletale aandoeningen bestudeerde kwam 

tot de slotsom dat geen enkele van deze acties een uitvloeisel 

waren van de resultaten afkomstig van een algemene 

risicoanalyse*.  
 

 
*J. Van Peteghem, Veerle Hermans en Miet Lamberts (2013): “Onderzoek naar interventietypologieën inzake 
de preventie van musculoskeletale aandoeningen en psychosociale risico’s”, onderzoekrapport geschreven in 
opdracht van FOD WASO 
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3.2. Het 3.2. Het onnutonnut  van het van het routinematigeroutinematige  

gezondheidstoezichtgezondheidstoezicht  

Frankrijk is de pleitbezorger geweest van het intensieve 
medische toezicht door de arbeidsgeneesheer. België is hierin 
gevolgd. 

 

In tussentijd werd het jaarlijkse gezondheidstoezicht op 
“risicodragende”, laat staan alle, werknemers volledig verlaten 
door elk land in de EU (ook in Frankrijk…) wegens: 

- de hoge kostprijs ervan; 

- Het besef, op basis van systematisch wetenschappelijk 
onderzoek, dat routinematige medische onderzoeken 
nauwelijks toegevoegde waarde hebben. 

 

(Enig overgebleven?) uitzondering = België. 

20 



EenEen  kleinekleine  greepgreep  uituit  de de onderzoeksresultatenonderzoeksresultaten  

Onderzoek naar de impact van het periodieke gezondheidstoezicht 

op het ziekteverzuim van werknemers* toonde aan dat het 

arbeidsgeneeskundig onderzoek geen enkele impact had op het 

absenteïsme.  

 

Een grondige analyse van een reeks effectiviteitsstudies** toonde 

aan dat algemene check-ups weliswaar leiden tot meer diagnoses 

en behandelingen, maar niet tot een betere levensverwachting. 

Evenmin blijken jaarlijkse medische onderzoeken minder 

ziekenhuisopnames, handicaps of doorverwijzingen op te leveren.  

 
*K. Mortelmans, P. Donceel et al. (2008): “Work-related sickness absences and mandatory occupational health 

surveillance”, Occupational Medicine 58(7), pp. 464-467 

** Thompson S. en Tonelli M. (2012): “General health checks in adults for reducing morbidity and mortality from 

disease”, Cochrane Database of Systematic Reviews, 17, ED00047 
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EenEen  kleinekleine  greepgreep  uituit  de de onderzoeksresultatenonderzoeksresultaten  (2)(2)  

Van de vijf studies die zich gebogen hebben over het proces van 
medische onderzoeken vóór aanwerving, er slechts één positieve 
resultaten opleverde inzake de kwaliteit ervan, en dat beperkte zich 
dan nog tot de erg specifieke problematiek van de blootstelling aan 
bloemstof in bakkerijen en dergelijke*. 

 

Een onderzoek in het kader van een doctoraatsstudie** wees uit dat 
een specifieke en veel gebruikte vorm van biomonitoring onmogelijk 
betrouwbare resultaten kon opleveren. De resultaten hiervan werden 
nooit gepubliceerd… 
 

*J. Verbeek et al. (1999): “Evaluation, quality assurance, quality improvement and research”, in E. Menckel en P. 
Westerholm: “Evaluation in occupational medecine”, uitg. Butterworth-Heinemann, Oxford, p. 25 

** Onderzoeksresultaten werden nooit gepubliceerd 
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3.3. Het 3.3. Het onnutonnut  van de van de preventiehiërarchiepreventiehiërarchie  

Centrale stelling: structurele ingrepen genieten de voorkeur boven 

het inwerken op het menselijke gedrag. Preventieve activiteiten 

moeten sequentieel op de volgende manier worden aangepakt 

(wetenschappelijk onderzoek spreekt dit tegen): 

 

1. Verwijder het risico 

2. Vervang het risico door een veiliger alternatief 

3. Bestrijd risico's aan de bron                                      “structurele” aanpak 

4. Voorzie collectieve bescherming 

5. Voorzie persoonlijke bescherming 

6. Voorzie opleidingen                                                               “individuele” aanpak  

7. Maak werk van signaliseren en waarschuwen 

 
(Er is nog een bijkomende stap, die voor de regelgever blijkbaar buiten competitie geacht wordt te staan, 

maar daarom niet minder onmisbaar is: het beperken van de schade, eenmaal die is voorgevallen). 
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EenEen  kleinekleine  greepgreep  uituit  de de onderzoeksresultatenonderzoeksresultaten  ((psychosocialepsychosociale  risico’srisico’s))  

Eén metastudie waarin bestaande overzichten met betrekking tot 

maatregelen op ondernemingsvlak ter bestrijding van stress 

opgenomen werden. In het totaal werden hier 499 studies, 

besproken in 23 systematische reviews, tegen het licht gehouden; 

alle reviews werden gepubliceerd tussen 1990 en juli 2011. De 

auteurs vatten hun algemene conclusies als volgt samen: “Meta-

analytic studies found a greater effect size of individual 

interventions on individual outcomes. Organisational interventions 

showed mixed evidence of benefit. Organisational programmes for 

physical activity showed a reduction in absenteeism. (...) 

Specifically, cognitive behavioural programmes produced larger 

effects at the individual level compared with other interventions.” 

 
*K.S. Bhui et al. (2012): “A synthesis of the evidence for managing stress at work: a review of the reviews 
reporting on anxiety, depression and absenteeism”, Journal of Environmental and Public Health, vol. 102, article 
ID 515874, 21 p 
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EenEen  kleinekleine  greepgreep  uituit  de de onderzoeksresultatenonderzoeksresultaten  ((ergonomischeergonomische  risico’srisico’s))  

Eenzelfde conclusie blijkt uit een ruime literatuurstudie over 

interventies m.b.t. ergonomische risico’s, meer bepaald de 

bestrijding van musculoskeletale aandoeningen of spier-pees-

botletsels. Ook hier volgt duidelijk uit de grote hoeveelheid van 

praktijkstudies: er bestaat geen enkele evidentie voor de 

vooronderstelling dat zogenaamde structurele oplossingen 

(aanpassen van de werkomgeving, ter beschikking stellen van 

ergonomisch verantwoord meubilair, aanschaffen van 

patiëntenliften voor verzorgend personeel…) effectiever zouden 

zijn dan het inwerken op het individu (aanleren van tiltechnieken, 

het organiseren van sensibiliserende sessies, het invoeren van 

relaxatie-oefeningen…). 

 
*J. Van Peteghem, Veerle Hermans en Miet Lamberts (2013): “Onderzoek naar interventietypologieën inzake de 

preventie van musculoskeletale aandoeningen en psychosociale risico’s”, onderzoekrapport geschreven in 

opdracht van FOD WASO  

25 



Pas op: Pas op: deze drie mythes hebben zware gevolgen deze drie mythes hebben zware gevolgen 

in de praktijk!in de praktijk!  

• “Good money drives out bad money”: wanneer 

ondernemingen een belangrijke hoeveelheid geld moeten 

ophoesten voor onnuttige benaderingen, blijven er te weinig 

middelen over voor acties met een bewezen preventieve waarde.     

• Mythes creëren een marktverstoring en leiden tot een artificiëel 

over- of onderaanbod van bepaalde beroepscategorieën: 

teveel arbeidsgeneesheren / te weinig arbeidshygiënisten, 

ergonomen en in een mindere mate preventieadviseurs 

psychosociale risico’s . 

• Op deze manier worden ondernemingen in een constante 

houdgreep genomen: steeds kan een overheid (inspectie, 

rechtbank) beweren dat “de reglementering niet correct werd 

nageleefd”. 
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Vanwaar komen die misvattingen?Vanwaar komen die misvattingen?  

Hoofdreden: de dominantie in het regelgevend werk 

van werknemersorganisaties en andere 

belangengroepen die in de eerste plaats uitgaan van 

machtsbekommernissen en corporatistische 

belangen. 

 

Gevolg: geen rol in de Hoge Raad PBW weggelegd voor experten 

(inbreng van praktijkervaring) of academici (inbreng van 

onderzoeksgegevens). 

 

“Mensen die weten waarover ze praten lopen in de weg wanneer 

de compromissen die bereikt moeten worden hoofdzakelijk van 

politieke aard zijn.” (Jan Van Peteghem, KU Leuven) 
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Welke richting gaan we uit? 

 
“De beste manier om de toekomst te voorspellen is deze te 

creëren.” 

 

Peter Drücker (1909-2005), Amerikaans management 

consultant en auteur van standaardwerken over bedrijfsbeleid  

 

 
 

3 
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Evoluties waar een sterke 

weerstand tegenover bestaat 

These nr. 1 

 

België legt een overdreven nadruk op het belang van interne 

preventiediensten. Dit beantwoordt niet aan de moderne opvattingen, 

waarbij de preventiemanager in de eerste plaats een systeembeheerder 

is in plaats van een uitvoerder of een technisch hooggeschoold 

deskundige: de verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden is 

in de eerste plaats komen te liggen bij de hiërarchische lijn. 

 

Vergelijk met de nieuwe ISO 9000 en de toekomstige ISO 45000, waar 

de noodzaak tot een interne directievertegenwoordiger verdwenen is.  
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Evoluties waar een sterke 

weerstand tegenover bestaat (2) 

Commentaar op These nr. 1 

 

Zware beschermingsmaatregelen en ingewikkelde taakomschrijvingen 

zijn onnodig: welzijnsmanagers kunnen hun eigen plan trekken, en het 

bedrijfsleven weet heus wel hoe uitdagend deze functie is... 
 

“Carrière maken kan op twee manieren: of je ambieert een 

managersfunctie, of je wordt specialist in je eigen vakgebied. Die 

laatsten verdienen soms zelfs meer dan hun bazen. (…) 

Verantwoordelijke bedrijven creëren een safety-cultuur voor hun 

werknemers. Risicobeheerders werken een beleidskader uit, van 

preventie tot evaluatie en resolutie van operationele fouten of 

ongevallen. Dat kan gaan over fysieke veiligheid op de werkvloer, maar 

ook over complexere HR-processen.”* 
 

* Het Laatste Nieuws dd. 7 december 2017 
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Evoluties waar een sterke 

weerstand tegenover bestaat (3) 

 

These nr. 2 

 

Ondernemingen hebben het eigen beheer van het gezondheidstoezicht 

nagenoeg volledig afgestoten. Momenteel zijn er in België nog slechts 

enkele tientallen grotere werkgevers met een eigen 

bedrijfsgeneeskundige dienst, en de tendens gaat duidelijk in de 

richting van een welhaast volledige uitbesteding van de 

arbeidsgeneeskunde. 

 

Ditzelfde is eveneens aan het gebeuren in de externe 

preventiediensten: arbeidsgeneesheren maken hier stilaan een 

minderheid uit. 
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Evoluties waar een sterke 

weerstand tegenover bestaat (4) 

Commentaar op These nr. 2 

 

Het aantal arbeidsgeneesheren neemt pijlsnel af*. 

 

Ook de OESO is op de hoogte van de wetenschappelijke evidentie m.b.t. 

het gebrek aan effectiviteit van periodieke medische onderzoeken: ”Limit 

regular medical check-ups to free up resources (...)”**. 

 

* In een interview daterende van 2012 stelde Dr. M. De Ridder van afdeling Arbeidsgezondheidkunde van de Universiteit 

van Gent dat er op dat moment 120 arbeidsgeneesheren te kort waren om alle reglementair opgelegde taken uit te 

voeren. Deze schaarste gaat de komende periode alleen maar toenemen: over de laatste jaren studeren er in Vlaanderen 

per jaar slechts enkele arbeidsgeneesheren af maar verlaten er een dertigtal de job – en in Franstalig België is de 

toestand nog meer uitgesproken 

** OESO: “Employment policies and data. Mental health at work: Belgium”; verslag in het kader van het OECD Mental 

Health and Work Project, jan. 2013, 

http://www.oecd.org/els/employmentpoliciesanddata/mentalhealthandworkbelgium.htm 
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Evoluties waar een sterke 

weerstand tegenover bestaat (5) 

These nr. 3 

 

Moderne ondernemingen, die zich wensen terug te plooien op hun 

kerncompetenties, besteden zoveel mogelijk preventieve activiteiten uit, 

en wenden zich hiervoor tot de externe preventiedienst waarbij zij zijn 

aangesloten, maar ook tot andere dienstverleners. De ruim bestafte 

interne preventiediensten in de grotere ondernemingen, die eertijds 

gemeengoed waren en die vaak een breed gamma van specialisten 

herbergden, behoren dan ook tot het verleden. 

 

De interne preventieadviseur wordt in deze optiek een manager die alle 

welzijnsdomeinen evenwaardig behandelt, met een nadruk op 

arbeidshygiëne, ergonomie en de psychosociale risico’s. 
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Evoluties waar een sterke 

weerstand tegenover bestaat (6) 

Commentaar op These nr. 3 

 

“Niet (meer) zozeer het aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten 

baart ons momenteel de meeste zorgen. Heden ten dage komt de 

problematiek van veiligheid en de gezondheid bij de arbeid op het 

Europese en nationale niveau eerder onder de aandacht doordat 

groepen werknemers het arbeidsproces verlaten door een vervroegde 

uittreding of door een langdurige afwezigheid. Hierdoor komt de 

financiering van ons sociale- zekerheidstelsel onder druk te staan”.* 

 

Eén derde van het langdurig ziekteverzuim heeft te maken met 

musculoskeletale aandoeningen! 

* M. Heselmans, J. Van Peteghem: “Meer welzijn op het werk”, 2007, uitg. Garant 
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Evoluties waar een sterke 

weerstand tegenover bestaat (7) 

Commentaar op These nr. 3 (2) 

 

De grootste categorie werkgerelateerde sterfgevallen verwijst naar de 

blootstelling aan kankerverwekkende stoffen! 
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Evoluties waar een sterke 

weerstand tegenover bestaat (8) 

Commentaar op These nr. 3 (3) 

 

Ondernemingen worden steeds meer geleid op basis van formele 

managementsystemen. ISO 9001, gevolgd door ISO 14001 en ISO 

45001, vormt daarvoor de basis. Ook de preventieadviseur zal zich hierop 

moeten richten, alsmede op aangrenzende gebieden van 

schadebeheersing, zoals security en verzekeringsbeheer. 
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Evoluties waar een sterke 

weerstand tegenover bestaat (9) 

These nr. 4 

 

We maken een snelle schaalvergroting van de externe preventiediensten 

mee. Van de nagenoeg honderd IBGD’s bij het verschijnen van de 

Welzijnswet in 1996 schieten er begin 2017 nog slechts 11 externe 

preventiediensten over. En er gaan nog fusies volgen. Belangrijk is de 

constatering dat steeds meer preventieadviseurs werkgelegenheid zullen 

vinden in dergelijke structuren. 

 

Dit heeft te maken met de groeiende noodzaak tot een klantgerichte 

insteek vanwege de externe preventiediensten en de schaalverkleining 

van de Belgische ondernemingen. 
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Evoluties waar een sterke 

weerstand tegenover bestaat (10) 

Commentaar op These nr. 4 

 

“(…) gaat onze welzijnsreglementering nog steeds uit van grotere 

ondernemingen die beschikken over ruime middelen en mankracht om 

de complexe regelgeving te vertalen naar de eigen behoeften. Er bestaat 

voldoende evidentie dat kleine ondernemingen hier niet in slagen. (…) 

De aandacht moet dus verschuiven naar kleinere en middelgrote 

werkgevers. Dit zal in de eerste plaats een aanpassing vergen van het 

reglementair kader. (…) Een specifieke aandacht voor micro- en kleine 

ondernemingen is overigens het tweede Key Strategic Objective van de 

nieuwe Europese Strategie voor 2014 tot 2020.”* 

 

* J. Van Peteghem: “Waarom het beleidsdomein welzijn op het werk belangrijker is dan ooit tevoren”, katern toegevoegd 

aan de nieuwsbrief Arbeidsveiligheid, nr. 2, jg. 34 (2015), uitg. Kluwer 
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Evoluties waar een sterke 

weerstand tegenover bestaat (11) 

These nr. 5 

 

Naar nieuwe opleidingsconcepten: 

 

• een meer multidisciplinaire opleiding voor interne preventieadviseurs; 

• het opnemen van de specialisatie “preventieadviseur-veiligheid” in het 

reglementaire kader; 

• het opleggen van een niveau III voor ondernemingen met minder dan 

50 werknemers; 

• het losser maken van de verplichtingen om een niveau I aan te stellen. 

 

Noot: Prebes neemt op dit vlak het voortouw! 
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Evoluties waar een sterke 

weerstand tegenover bestaat (12) 

Commentaar op These nr. 5 

 

“Geen preventie zonder deskundige adviseurs.”* 

 

“Een (…) professionele mobiliteit kan het veiligheidsbewustzijn in de 

onderneming alleen maar doen toenemen en zal regelmatig nieuw bloed 

opleveren voor de interne preventiedienst. De functie van interne 

preventieadviseur wordt dan, in plaats van een levenslange loopbaan of 

(erger nog) een langgerekte fin de carrière-job, een 

doorgroeimogelijkheid. De functie van intern preventieadviseur is immers 

geen lachertje: het vakgebied is immens uitgebreid, en je moet met 

weinig macht grote verantwoordelijkheden dragen. Het is weinigen 

gegeven om dit een ganse loopbaan vol te houden.”* 

 

* J. Van Peteghem: “Actuele uitdagingen voor de veiligheid en de gezondheid op het werk”, ISNB 978-90-8977-836-9, 

uitg. INNI, Heule, 2017 
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Evoluties waar een sterke 

weerstand tegenover bestaat (13) 

These nr. 6 

 

Het belang van communicatie en inspraak zal belangrijker worden. 

 

Van representatieve communicatie (de centrale rol van de 

werknemersafgevaardigden in een specifiek overlegorgaan, nl. het comité 

PBW) naar rechtstreekse communicatie! 

 

De praktijk die erin bestaat dat één enkele werknemersafgevaardigde de 

carrière van een preventieadviseur kan maken en breken (het unanieme 

akkoord dat het Comité PBW moet geven) is fundamenteel 

ondemocratisch. 
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Evoluties waar een sterke 

weerstand tegenover bestaat (14) 

Commentaar op These nr. 6 

 

Moderne concepten van bedrijfsbeleid kennen het begrip 

representatieve vertegenwoordiging nièt: zij verlangen dat de 

verantwoordelijken zich frequent en rechtstreeks richten tot hun 

medewerkers zelf, zonder de omweg via de afgevaardigden. Dat leidt 

onder meer tot tool box meetings en participatieve risicoanalyses, en 

gaat in moderne organisaties gepaard met een diversiteit aan praktijken 

van gestructureerd werkoverleg op de werkvloer. Hierdoor kunnen de 

uitvoerenden nu zelf hun stem laten horen. “Deze veranderingen werden 

meestal doorgevoerd zonder de steun van de vakbonden – en in een 

aantal gevallen zelfs tegen hun verzet in omdat sommige 

werknemersafgevaardigden maar al te graag hun monopolie van de 

communicatie met de werkvloer willen bestendigen.”* 

* J. Van Peteghem: “Actuele uitdagingen voor de veiligheid en de gezondheid op het werk”, ISNB 978-90-8977-836-9, 

uitg. INNI, Heule, 2017 
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En wat doet de performante 

preventieadviseur met dit alles? 

 

 
“Achter elke succesvolle man staat een stomverbaasde 

schoonmoeder.” 

 

Tegelwijsheid, anoniem 
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Besluit: de toekomst van de 

(interne) preventieadviseur (?) 

1. Naar een meer evenwichtige benadering overheen de zeven 

welzijnsdomeinen (eerste-lijnsoptreden), met minder nadruk op het 

vermijden van incidenten maar het bevorderen van de werkbaarheid 

van functies; 

2. Naar een interdisciplinaire aanpak, die moet worden gerealiseerd in 

samenwerking met derde instanties, waarvan de externe 

preventiedienst het eerste aanspreekpunt is/zou moeten zijn; 

3. Naar een grotere nadruk op een rechtstreekse communicatie met de 

werknemers en de leden van de hiërarchische lijn; 

4. Naar een aanpak die in de eerste plaats wordt gebaseerd op 

inzichten en vakbekwaamheid (en niet op de reglementaire 

verplichtingen); 

5. Naar een uitbreiding van het bevoegdheidspakket: kwaliteit, security, 

verzekeringsbeheer (de Amerikaanse Total Loss Manager). 
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