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Inleiding
Inzake welzijn op het werk is het Belgisch wetgevend arsenaal goed ontwikkeld. Binnen dit reglementair kader (zie blz. 54) 
heeft de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk vooral de 
bedoeling aan de verschillende bepalingen inzake welzijn op het werk te herinneren: de risico’s verminderen, individuele en/
of collectieve beschermende maatregelen nemen, de werknemers opleiden en informeren, … De werkgever is verplicht de 
bepalingen van deze reglementering toe te passen.

Naast de wettelijke verplichtingen op het vlak van welzijn, kan de werkgever andere acties voorstellen die de ontplooiing 
van zijn medewerkers op de werkvloer kunnen aanmoedigen. Het gaat bvb. om culturele en sportieve activiteiten, 
relaxatieoefeningen, activiteiten in het kader van een goed evenwicht privé – werk, … Verscheidene federale organisaties 
bieden zulke activiteiten aan hun medewerkers aan. Sommige van deze activiteiten worden in deze catalogus voorgesteld.

Doelstelling

Opgesteld door de FOD Personeel en Organisatie, bundelt deze catalogus goede praktijken die in verschillende federale 
organisaties voorkomen. Deze catalogus heeft tot doel een niet-exhaustieve inventaris van acties aan te reiken 
die door de federale organisaties kunnen worden toegepast voor het versterken van de klantvriendelijkheid, het 
vertrouwen, de communicatie en het samenhorigheidsgevoel van hun medewerkers.

Doelgroep

Deze catalogus richt zich tot de leidinggevenden, de P&O-verantwoordelijken, de verantwoordelijken van de interne 
diensten van preventie en bescherming op het werk, alsook tot de verantwoordelijken welzijn van de federale 
organisaties. In de brede zin kan hij nuttig zijn voor iedere medewerker betrokken bij projecten m.b.t. het welzijn.

Aanpak

De goede praktijken, voorgesteld in deze catalogus, beogen de verdere ontplooiing van de medewerkers op hun 
werkplek en de consolidering van het klimaat van vertrouwen tussen de organisaties en hun medewerkers. 

Voorgesteld onder de vorm van praktische fiches zijn deze goede praktijken ingedeeld volgens zes thema’s :

Toepassingsmodaliteiten

Deze catalogus wil vooral praktisch zijn: iedere fiche herneemt de beschrijving van de voorgestelde activiteit, zijn 
doelstellingen, zijn doelpubliek en zijn praktische modaliteiten. Iedere goede praktijk kan ook aan de eigenheden van elke 
organisatie worden aangepast en er worden geïmplementeerd.

Opdat de toepassing van de goede praktijken zou slagen, moet een bepaald aantal voorwaarden vervuld zijn, zoals bvb.:

niveaus (verduidelijken waarom dit type van acties wordt geïmplementeerd en wijzen op het belang van deze acties)
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Meer informatie

Een elektronische versie van de catalogus van goede praktijken is ook beschikbaar op www.fedweb.belgium.be > 
Publicaties.

Voor meer informatie kunnen de geïnteresseerde organisaties contact opnemen met het DG Organisatie- en 
Personeelsontwikkeling van de FOD Personeel en Organisatie (contactpunt Personeel en Welzijn) : welzijn@p-o.belgium.be

Dankbetuigingen…

Aan de federale organisaties die hebben bijgedragen tot het verzamelen van de goede praktijken :

Grootstedenbeleid
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Goede praktijken  
 en gezondheid
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1.1. Rookstopbegeleiding in groep

ORGANISATIE Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)

BESCHRIJVING Rookstopbegeleiding in groep.

DOELSTELLINGEN Rookvrij worden

GEDETAILLEERDE 
INHOUD

De personeelsleden worden begeleid door medewerkers van het Instituut Bordet.

HOE Volgens de aanpak van het Instituut Bordet.

DOELGROEP Alle personeelsleden – rokers van het FAGG.

BEGINDATUM 15 februari 2010

EVALUATIE 3 personen zijn gestart.

KOSTEN € 100 per deelnemer.

CONTACTPERSOON Sofie DHUYVETTER - sofie.dhuyvetter@fagg.be - Sociale dienst : 02/524.88.03

1.2. Bloedinzameling

ORGANISATIE FOD Binnenlandse Zaken

BESCHRIJVING Bloedafname onder toezicht van gespecialiseerde geneesheren.

DOELSTELLINGEN  
zeer zinvol.

HOE Een bloedafname is pijnloos, ongevaarlijk en heeft geen nadelige gevolgen.
De data van de bloedafname worden meegedeeld via een dienstnota. 
De bloedafname vindt altijd plaats tussen 8 en 11 uur.
Nieuwe bloedgevers dienen zich tussen 9 en 10 uur aan te melden.
De bloedgroep wordt meegedeeld aan de personeelsleden die bloed afstaan.
Bovendien kunnen deze bloedgevers gratis bloed of plasma ontvangen voor henzelf of voor 
de leden van hun familie en dit binnen de 365 dagen die volgen op de bloedafname.
De bloedgevers krijgen dienstvrijstelling op de dag van de bloedinzameling.

DOELGROEP

STATUUT Nog altijd in voege.

ACTIEPLAN Toepassing van de omzendbrief nr. 487 betreffende het verlenen van dienstvrijstelling 
voor het geven van bloed, bloedplaatjes en bloedplasma. Bloedgevers kunnen op de dag 
van de inzameling dienstvrijstelling krijgen.

KOSTEN Geen kosten voor het personeelslid.

CONTACTPERSOON Ann VANDEPONTSEELE - ann.vandepontseele@ibz.fgov.be

RELATIONEEL WELZIJN OP HET WERK
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1.3. Preventief gezondheidsprogramma

ORGANISATIE FOD Sociale Zekerheid

BESCHRIJVING Het gaat om een gezondheidsprogramma van 5 dagen uitgespreid over een periode van 5
jaar. Om het preventief gezondheidsprogramma te volgen, krijgt het personeelslid 5 dagen
dienstvrijstelling.

DOELSTELLINGEN

GEDETAILLEERDE 
INHOUD

Het preventief gezondheidsprogramma bestaat, op initiatief van het personeelslid, uit een
onderzoek door een dokter, generalist of specialist, en uit activiteitensessies met een

Het personeelslid moet een door een dokter, generalist of specialist, uitgereikt attest 
voorleggen dat bevestigt dat zijn deelname aan het programma zoals dat door de FOD 

HOE Het personeelslid krijgt 5 dagen dienstvrijstelling over een periode van 5 jaar.
Na verificatie van het medisch attest en de bevestiging van de P&O dienst dat het 

bezoldigd, kent het diensthoofd de dienstvrijstelling(en) toe.

DOELGROEP Alle statutaire en contractuele personeelsleden die ten minste 2 jaar werken bij en bezol-

BEGINDATUM 1 januari 2009

STATUUT Nog steeds in voege.

EVALUATIE De kosten ten laste van het personeelslid kunnen een rem zijn, maar voor de personen 
die reeds gesensibiliseerd zijn, wordt het als een meerwaarde ervaren.

ACTIEPLAN
Dienstnota van 11 maart 2009.

KOSTEN De kosten van het medisch onderzoek en van de activiteiten zijn ten laste van het personeelslid.

CONTACTPERSOON Stafdienst P&O, cel Talent & Organisatie s:
André LIETART - andre.lietart@minsoc.fed.be
Stefaan VANDERGUCHT - stefaan.vandergucht@minsoc.fed.be

DEEL 1 - Goede praktijken en gezondheid
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1.4. Gezondheid en Welzijn

ORGANISATIE Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

BESCHRIJVING Jaaractieplan (JAP) Gezondheid en Welzijn.

DOELSTELLINGEN De medewerkers sensibiliseren voor een gezonde levensstijl in het algemeen en wat deze
gezonde levensstijl kan bijdragen voor het welzijn op het werk.

GEDETAILLEERDE
INHOUD

Dit is de gedetailleerde inhoud van het JAP Gezondheid en Welzijn bij het Hoofdbestuur. Elk 
regionaal bureau heeft zijn eigen JAP ontwikkeld, op basis van hetzelfde dienstverleningsaanbod.

De collectieve diensten

Gezondheid : roken 
De RVA biedt collectieve sensibiliseringssessies aan op het vlak van het stoppen met roken.

Gezondheid : sensibilisering tegen alcohol 
 De sociale dienst stelt collectieve informatie ter beschikking van het stafpersoneel 
inzake sensibilisering tegen “alcohol” (“Hoe pak je als chef dat probleem aan ?”).

 Ergonomie 
De IDPBW (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk) biedt het 
personeel collectieve informatie- en sensibiliseringsbijeenkomsten aan inzake ergonomie 

werkposten, de preventie van spier- en skeletaandoeningen,…).

Individuele diensten

Diëtetiek 
Elk personeelslid dat algemene informatie over voeding wenst, kan zijn vragen via 

Opleidingen 
De opleidingen van OFO (het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid) over 
stressbeheer, tijdsbeheer, assertiviteit, … zijn toegankelijk voor het personeel.

Tussenkomst in de kosten van preventieve geneeskundige onderzoeken 

preventieve geneeskundige onderzoeken.

  Ergonomie op maat 
De IDPBW geeft individuele adviessessies inzake ergonomie (over de werkpost van de 
medewerkers).

HOE In eerste instantie hebben de verschillende actoren op het vlak van gezondheid en welzijn
vergaderd om een dienstenlijst op te stellen. Deze lijst werd aan elk regionaal bureau bezorgd,
als ondersteuning voor de ontwikkeling van een jaaractieplan inzake gezondheid en welzijn.

deze weerhouden die het beste tegemoet kwamen aan de verwachtingen van het personeel 
van het Hoofdbestuur.

Het personeel werd via het intranet op de hoogte gebracht. De HR-correspondenten
en directeurs werden ook per e-mail ingelicht, ten einde de collectieve inschrijvingen
te verzamelen. Individuele inschrijvingen konden rechtstreeks naar de dienst Welzijn
verantwoordelijk voor het JAP, worden gestuurd.

De inschrijvingen werden naar de verschillende betrokken actoren gestuurd, opdat zij de
collectieve en individuele sessies konden organiseren.

DOELGROEP Alle personeelsleden van de RVA.
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BEGINDATUM 1 januari 2010

STATUUT In uitvoering

ACTIEPLAN Ja

KOSTEN Elk regionaal bureau heeft zijn eigen JAP ontwikkeld op basis van dezelfde aangeboden
diensten. Sommige bureaus hebben ook met lokale actoren contact opgenomen voor 
andere activiteiten.

CONTACTPERSOON Sylvie MOREL de WESTGAVER - sylvie.moreldewestgaver@onem.be -  
Tel.: 02/515.42.19
Isabel LAHAYE - isabel.lahaye@onem.be - Tel.: 02/515.42.78

1.5. Yogalessen

ORGANISATIE Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ)

BESCHRIJVING Yogalessen van 1 uur, 1 keer per week.

DOELSTELLINGEN De kans geven aan de personeelsleden die het wensen om

GEDETAILLEERDE 
INHOUD

Yogaoefeningen op ontspannende muziek om de concentratie te stimuleren en
omgevingsgeluiden minder storend te ervaren.

HOE
De personeelsleden zijn zodoende verzekerd, zoals de deelnemers aan de andere
activiteiten georganiseerd door de sportkring.
Ook op de jaarlijkse sportdag kunnen yogalessen worden gevolgd.

DOELGROEP
blijven.

BEGINDATUM Juni 2002

STATUUT Nog steeds in voege.

EVALUATIE Positief : sommige personeelsleden doen al mee sinds de start van de lessen.
Er zijn ook regelmatig nieuwe deelnemers.

ACTIEPLAN Neen.

CONTACTPERSOON Myriam VERLE - myriam.verle@ossom.fgov.be - Tel.: 02/642.07.15
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1.7. Relaxatieoefeningen

ORGANISATIE FOD Binnenlandse Zaken

BESCHRIJVING Het welzijn van het personeel blijft één van de prioriteiten van de FOD Binnenlandse

aangeboden, waaronder o.a. sessies van sofrologie.

DOELSTELLINGEN  

GEDETAILLEERDE 
INHOUD

De eerste activiteit bestaat uit sessies van sofrologie, een relaxatiemethode. Een keer per 
week, telkens een uur, wordt aangeleerd hoe te ontspannen, hoe zich te concentreren, hoe 
stress en emoties te beheersen, hoe het geheugenvermogen verder te ontwikkelen, …

HOE De sessies vinden 10 weken lang plaats onder de middag. Tijdens de eerste sessie wordt uitleg 
gegeven over sofrologie en worden kleine, gemakkelijke ontspanningsoefeningen gedaan.

DOELGROEP

BEGINDATUM 27 april 2011

STATUUT In uitvoering

KOSTEN Gratis

CONTACTPERSOON Catherine BAUDINET – catherine.baudinet@ibz.fgov.be

1.6. Weight Watchers@Work

ORGANISATIE FOD Binnenlandse Zaken

BESCHRIJVING Afslanken door beter te eten en meer te bewegen.

DOELSTELLINGEN

GEDETAILLEERDE 
INHOUD

Het concept is bekend: afslanken door beter te eten en meer te bewegen op basis van

HOE
worden gestart met het programma “Weight Watchers op het werk”.
Afslanken in groep is goedkoper dan op eigen initiatief. Er is onbeperkt gratis
toegang tot de Weight Watchers assistent op het intranet. De sessies zouden tijdens de
middagpauze plaatsvinden waardoor er geen extra verplaatsing zou zijn en er tijd zou
worden gewonnen.
Weight Watchers@Work zou maar van start kunnen gaan als 20 personen zich
inschreven. De sessies zouden in alle discretie plaatsvinden. Een coach zou aanwezig
zijn om advies en tips te geven.

DOELGROEP

BEGINDATUM April 2011

STATUUT Is uiteindelijk niet doorgegaan wegens praktische problemen (kostprijs, locatie, …).

KOSTEN € 165 voor 14 sessies (14 weken).

CONTACTPERSOON Catherine BAUDINET – catherine.baudinet@ibz.fgov.be
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1.8. Bedeling fruit

ORGANISATIE Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

BESCHRIJVING Ter ondersteuning van zijn missie en in het kader van een antirookbeleid wenst het FAVV 
een gezond voedselbeleid te promoten en biedt hiertoe dagelijks aan zijn personeelsleden 
een stuk vers fruit aan.

DOELSTELLINGEN

ter vervanging van de sigaret.

GEDETAILLEERDE 
INHOUD

Er werd een overeenkomst inzake fruitlevering afgesloten met het Verbond van Belgische
Tuinbouwveilingen. De fruitbevoorrading gebeurt via de Belgische fruitveilingen.
Het FAVV verzorgt het transport tussen de veiling en haar diverse kantoren. Het

Belgische appelen en/of peren met het label “fruitnet” (milieubewuste teelt). Het fruit 
wordt vanaf de 4 de week van de maand september tot en met de laatste week van de 
maand mei geleverd, uitgezonderd in de Kerst- en Paasvakantie.
Wekelijks worden +/- 6.835 stukken fruit of jaarlijks +/- 51.000 kg fruit geleverd, 
gespreid over drie fruitveilingen en dit op verschillende leveringsdagen.
Het fruit wordt geleverd in kunststofbakken. De wekelijkse hoeveelheid fruit kan worden
aangepast, rekening houdend met verlof- en feestdagen.

De actie werd goedgekeurd door het Directiecomité. De Gedelegeerd Bestuurder heeft de
fruitbedeling aangekondigd tijdens infosessies op het hoofdbestuur en in de 
buitendiensten.

HOE Deze actie kaderde in een rookstopbeleid met een volledige rookstop binnen de 
gebouwen van het FAVV. Het aanbieden van fruit is een volwaardig en gezond alternatief 
voor de FAVV personeelsleden.

DOELGROEP Alle personeelsleden van het FAVV.

BEGINDATUM 9 januari 2006

ACTIEPLAN Dienstnota nr. 115601 van 5 januari 2006.

STATUUT Nog steeds in voege.

EVALUATIE In de zomer van 2009 werd een enquête uitgevoerd bij de PCE- hoofden en labodirecteurs, 
waarbij gepeild werd naar de tevredenheid van het personeel, de geleverde kwaliteit, de 
leveringstermijnen, de opslagmogelijkheden en de hoeveelheden.

KOSTEN +/- € 35.500 op jaarbasis.

CONTACTPERSOON Guido WALLEZ - guido.wallez@favv.be
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2.1. Sportploeg

ORGANISATIE FOD Binnenlandse Zaken

BESCHRIJVING

DOELSTELLINGEN Promotie van de gezondheid, de sport en het bewegen.

GEDETAILLEERDE
INHOUD

Er werd geopteerd voor een tweeledige formule :
“Sportteam”, dat deelneemt aan een aantal bedrijvencompetities en
“Recreateam”, dat deelneemt aan een aantal grote sportmanifestaties of een  

aantal bewegingsactiviteiten.

Het Sportteam bestaat uit een aantal personeelsleden die in competitie willen deelnemen 
aan competities tussen bedrijven (loopwedstrijden, wielerwedstrijden, biatlons, triatlons).

Het Recreateam bestaat uit elk personeelslid dat wenst deel te nemen aan een aantal 
grote sportmanifestaties (bvb. 20 km door Brussel, Ronde van Vlaanderen voor 
wielertoeristen,…) en dat de kleuren van de FOD wenst te verdedigen. Daarnaast zijn er 
andere initiatieven binnen het Recreateam om personeelsleden te stimuleren te bewegen 
(loopsessies in het park, wandeling tijdens het weekend). Een speciale sportieve 

of loopsessies voor vrouwen op eigen ritme.  
Iedere deelnemer beoefent sport volgens zijn/haar eigen mogelijkheden.

HOE Na het succes van de 20 km. door Brussel in 2009 hebben meerdere personeelsleden 

regelmatige basis te kunnen deelnemen aan sportactiviteiten. Daaruit ontstond het idee 

sportieve evenementen op het vlak van lopen en fietsen.

de deelnemers, verspreiden van de resultaten, …

De sportieve activiteiten gebeuren buiten de diensturen. Wedstrijden vinden plaats in het
weekend of op feestdagen.

Wekelijks, tijdens de lunchpauze, is er mogelijkheid voorzien om samen te gaan joggen 
in het Warandepark.

DOELGROEP
sportievelingen.

BEGINDATUM Half 2010.

STATUUT In volle ontwikkeling.

EVALUATIE Geleidelijk worden er activiteiten ingepland o.m. de deelname aan het Ekiden Gent op
26 maart 2011 en het Ekiden Brussel in het najaar. Deelname aan de 20 km van 
Brussel, loopsessies in het park, ...

KOSTEN Het inschrijvingsgeld voor het Sportteam wordt ten laste van de FOD genomen.
Voor het Sport- en Recreateam wordt na elke wedstrijd in een drankje en/of een 
versnapering voorzien.

CONTACTPERSOON Michaël VANNIEUWENHUYZE - michael.vannieuwenhuyze@ibz.fgov.be

RELATIONEEL WELZIJN OP HET WERK
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2.2. Sportfaciliteiten van de sociale dienst

ORGANISATIE Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)

BESCHRIJVING Gebruik maken van de sportfaciliteiten aangeboden door de sociale dienst.

DOELSTELLINGEN Sporten.

GEDETAILLEERDE
INHOUD

Fitnesstoestellen staan ter beschikking. Groepssessies worden georganiseerd. Personen 
die gaan joggen, kunnen ook gebruik maken van de douches.  
Instappen kan altijd.

HOE Volgens de aanpak van het Instituut Bordet.
5 verschillende groepsessies per week die kunnen worden gevolgd tijdens de middagpauze.

DOELGROEP Alle personeelsleden van het FAGG.

EVALUATIE Jaarlijks heeft een evaluatie plaats.

KOSTEN € 10 /jaar per deelnemer.

CONTACTPERSOON Sofie DHUYVETTER - sofie.dhuyvetter@fagg.be - Sociale dienst : 02/524.88.03

DEEL 2 - Goede praktijken en sport
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 Goede praktijken  
 en cultuur
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3.1. Ontspanningsbibliotheek

ORGANISATIE Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

BESCHRIJVING De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening bezit twee bibliotheken die ter beschikking staan 
van het personeel: een technische bibliotheek en een ontspanningsbibliotheek.

DOELSTELLINGEN Door de personeelsleden van de RVA gratis boeken (thrillers, romans,…) ter beschikking te 
stellen, wordt voor elke RVA-medewerker een dienstverlening aangeboden die wordt ervaren 
als een significant voordeel, en dus bijdraagt tot het welzijn van de personeelsleden.

GEDETAILLEERDE
INHOUD

De ontspanningsbibliotheek telt ongeveer 6.000 Nederlandstalige en Franstalige boeken,
gaande van thrillers tot romans en van kookboeken tot reisgidsen. De sociale dienst 
beschikt over een jaarlijks budget om nieuwe boeken aan te kopen.
De boeken worden aangekocht door de sociale dienst op basis van suggesties van lezers, 
maar ook op basis van de nieuwigheden op de markt.
De ontspanningsbibliotheek bevindt zich in het Hoofdbestuur.
De personeelsleden kunnen de catalogus met het boekenaanbod (de recente aankopen
én de oudere boeken) van achter hun bureau raadplegen. Sinds bijna 5 jaar staat de

verricht en kan de korte inhoud van elk boek worden gelezen. Daar waar de consultatie 
van de catalogus elektronisch kan gebeuren, moet de bestelling van de boeken nog langs 
de “papieren” weg gebeuren.
De bibliotheek is twee dagen per week toegankelijk voor de personeelsleden van het
Hoofdbestuur. De personeelsleden van de 30 werkloosheidsbureaus krijgen de boeken
maandelijks via het leveringssysteem bezorgd (de vervoerdienst van het Hoofdbestuur

verantwoordelijk voor de centralisatie van de boekenaanvragen.
De uitlening van de boeken is geldig voor een maand. Die termijn kan eventueel worden verlengd.

DOELGROEP Elke RVA-medewerker die dat wenst kan lezer worden van de ontspanningsbibliotheek.

BEGINDATUM De ontspanningsbibliotheek werd al in 1969 opgericht.

STATUUT Nog steeds in voege.

EVALUATIE  
De meeste lezers zijn personeelsleden die in de buitendiensten werken. In 2009 werden er 
2.846 boeken uitgeleend.
Het project boekenuitlening is een routinekwestie geworden. Er worden constant 
verbeteringen aangebracht op het vlak van toegankelijkheid van de dienst. Een van de 
laatste verbeteringen is de automatisering van het beheerproces (uitleningen, lezers) van 
de bibliotheek en de catalogus. De bestelling van de boeken is de volgende stap in de 
automatisering van het proces.

KOSTEN De uitlening van de boeken is gratis.

CONTACTPERSOON Sylvie MOREL de WESTGAVER - sylvie.moreldewestgaver@onem.be -  
Tel. : 02/515.42.19
Isabel LAHAYE - isabel.lahaye@onem.be - Tel. : 02/515.42.78
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3.2. Bibliotheken – Nederlandstalig en Franstalig

ORGANISATIE Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ)

BESCHRIJVING De terbeschikkingstelling van een bibliotheek met Nederlandstalige en Franstalige literatuur
aan de personeelsleden.

DOELSTELLINGEN Een ruim aanbod aan boeken gratis ter beschikking stellen.

GEDETAILLEERDE
INHOUD

De boeken die in de bibliotheek uitgeleend kunnen worden vertegenwoordigen 
verschillende genres uit zowel de Nederlandstalige en Franstalige literatuur als de 

sciencefiction, fantasie, stripverhalen, taalkundige werken, praktijkboeken (gezondheid, 
recht, spelen, keuken, knutselen, psychologie, tuinieren,…).

HOE De bibliotheken beschikken over een jaarbudget en elk leescomité koopt, binnen zijn
middelen, nieuwe boeken, vaak in pocketformaat. De fondsen worden ook jaarlijks 
aangevuld met tweedehandsboeken en giften. De boeken worden opnieuw gekaft, 
genummerd, gecatalogiseerd en ter beschikking gesteld van de lezers. Eerst worden ze 
een tijdje bij de nieuwe boeken uitgestald, daarna worden ze in de rekken geplaatst.
Elke week is een zelfde half uur permanentie gewaarborgd door een lid van het 
leescomité van elke bibliotheek.

DOELGROEP

BEGINDATUM Bestaat reeds meer dan 20 jaar.

STATUUT Nog steeds in voege.

EVALUATIE De bibliotheek ligt in de lijn van de activiteiten van de sociale dienst, maar zou niet 
bestaan zonder de bereidwilligheid van de leden van de leescomités en de hulp van de 

De bibliotheken, zowel de Nederlandstalige als de Franstalige, worden regelmatig bezocht.

KOSTEN De boeken worden gratis uitgeleend.
Jaarbudget voor elke bibliotheek.

CONTACTPERSOON Marie-Pierre LOUIS - mariepierre.louis@ossom.fgov.be - Tel. 02/642.05.77
Juliana VERLINDEN - juliana.verlinden@dosz.fgov.be - Tel. 02/642.07.11
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3.3. Taaluitwisselingsprogramma voor de kinderen van de medewerkers

ORGANISATIE FOD Justitie

BESCHRIJVING Taaluitwisseling

DOELSTELLINGEN Bijdragen tot de ontwikkeling van de talenkennis van de kinderen van de medewerkers.

GEDETAILLEERDE  
INHOUD

Medewerkers kunnen hun kinderen met vakantie sturen in het gezin van een collega van

week (eventueel 2 weken indien hiervoor toestemming wordt verleend).

HOE Een voorstel tot actieplan werd in 1995 aan het raadgevend comité van de sociale dienst
voorgelegd, die dit voorstel heeft goedgekeurd.

DOELGROEP De kinderen van alle personeelsleden van de FOD Justitie, ongeacht hun statuut.

BEGINDATUM

STATUUT Actie geïntegreerd in de activiteiten van de sociale dienst. Nog steeds in voege.

EVALUATIE Wantrouwen vanwege bepaalde personeelsleden om hun kinderen in een ander gezin,
van medewerkers met een andere functie dan de hunne binnen de FOD, met vakantie te
laten gaan.
Positieve feedback van de personeelsleden. Groot potentieel publiek. Positieve
informatie vanwege de deelnemers, met de hoop nog meer taaluitwisselingen te krijgen
naar de toekomst toe.

ACTIEPLAN De personeelsleden op een speciale wijze over de activiteit informeren, zoals dat meestal 
het geval is, om beter de aandacht te trekken.

KOSTEN De kostprijs hangt af van het aantal geïnteresseerden. In 2010 bedroegen de kosten
ongeveer € 2.000.

CONTACTPERSOON Karine De RIJCK - karine.derijck@just.fgov.be
Technisch expert in sociale zaken, Sociale dienst
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3.4. Conversatietafels Nederlands en Frans

ORGANISATIE Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (FKCG)

BESCHRIJVING Wekelijkse conversatietafels Nederlands en Frans.

DOELSTELLINGEN

GEDETAILLEERDE  
INHOUD

Gedurende 1 uur per week, tijdens de middagpauze, worden er conversaties gehouden in 
het Nederlands (dinsdag) en het Frans (donderdag). De tafel ”wordt geleid door een collega 
- native speaker” die de deelnemers corrigeert en uitleg geeft bij eventuele vragen.
Het onderwerp van de conversatie wordt gekozen door de groep (actualiteit, taken waar 
ze mee bezig zijn, taalspelletjes, vakantie,….).
Het maximum aantal deelnemers per tafel is beperkt tot 5.

HOE Vergaderzaal voorzien, “tafelleiders” vinden, elke week op de dag zelf een meeting re-
quest naar iedereen sturen.

DOELGROEP Alle personeelsleden van het FKCG zijn welkom, maar een te groot verschil in taalniveau
wordt best vermeden.

BEGINDATUM 2008

EVALUATIE Succesfactor en knelpunten : genoeg “tafelleiders” vinden (2 per taal) die hun 
middagpauze willen ‘opofferen’ en echt de nadruk op spreken leggen.
Evaluatie : gemiddeld 4 deelnemers per sessie (54 medewerkers in totaal). De personeels-
leden krijgen meer zelfvertrouwen en praten ook buiten de conversatietafels gemakkelijker 
de andere taal.

KOSTEN Nihil

CONTACTPERSOON Gudrun BRIAT, Verantwoordelijke communicatie en P&O - gudrun.briat@kce.fgov.be -
Tel.: 02/287.33.54
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4.1. Strijkdienst

ORGANISATIE FOD Binnenlandse Zaken

BESCHRIJVING De personeelsleden kunnen hun strijkgoed mee naar het werk brengen. Tegen betaling komt
het PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) van Brussel het strijkgoed ophalen en
gestreken terugbrengen.

DOELSTELLINGEN
geven om hun strijkgoed te laten strijken.

GEDETAILLEERDE
INHOUD 

Het personeel de mogelijkheid geven om hun strijkgoed te laten strijken en het gestreken 
goed twee dagen later terug op te halen.

HOE Het strijkgoed wordt op dinsdag- of dondermorgen meegebracht naar het werk. PWA 
Brussel komt het ophalen en brengt het de volgende dinsdag of donderdag gestreken en 
gevouwen terug. De personeelsleden betalen onmiddellijk met dienstencheques.

DOELGROEP

BEGINDATUM Meegedeeld via de dienstnota van 10 juni 2009.

STATUUT Is nog steeds in voege.

EVALUATIE Weinig mensen doen een beroep op deze dienst.
Het is moeilijk om het woon-werktraject met strijkgoed af te leggen.
Het personeel is tevreden over de dienstverlening van PWA Brussel: er is geen enkele klacht.

KOSTEN Dienstencheques te betalen door het personeel.

CONTACTPERSOON Catherine BAUDINET - catherine.baudinet@ibz.fgov.be

4.2. Friends & Family Day (FFD)

ORGANISATIE FOD Sociale Zekerheid

BESCHRIJVING Evenement waarop alle personeelsleden met hun familie en vrienden worden uitgenodigd. 
Dit evenement kent een heel breed programma: een bezoek aan de werkomgeving, 
culturele activiteiten (bezoek musea, wandelingen,…), een tuinfeest voor groot en klein.

DOELSTELLINGEN
medewerkers betrekken.

 

bij bepaalde activiteiten te helpen.

GEDETAILLEERDE
INHOUD regisseur van zijn/haar eigen leven”. Het is dus belangrijk dat ook de vrienden en de familie 

op een informele wijze bij het beroepsleven van de personeelsleden worden betrokken.

De Friends & Family Day wordt op een zaterdag in september georganiseerd en bestaat 
uit 3 soorten activiteiten:

1. Een bezoek aan de kantoren (opendeur Finto – Finance Tower)

wordt niet meer in een klassiek kantoorconcept met individuele bureaus gewerkt, maar 
in een dynamische werkomgeving. Tussen 13u en 16u kunnen de personeelsleden hun 
vrienden en familie laten kennis maken met hun nieuwe werkomgeving.

RELATIONEEL WELZIJN OP HET WERK
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2. Vanaf 14u30 kan deel genomen worden aan enkele culturele activiteiten.  
Voorafgaandelijk inschrijven is meestal verplicht.

Voor de FFD van 2010 kon worden gekozen tussen:

Het Museum voor Natuurwetenschappen kon de hele namiddag vrij bezocht worden.  

open tussen 18u en 21u.

Voor de kinderen was er een apart programma :

ontdekkingsreis waarbij ze het leven van vroeger leerden kennen aan de hand van 
kaarten, puzzels, tekeningen of audiovisueel materiaal

3. Een tuinfeest
Het tuinfeest vond plaats in het Museum voor Natuurwetenschappen. Tussen 14u30 en 
21u waren er activiteiten voor jong en oud, muziek en eetkraampjes “op z’n Belgisch”. 
Vanaf 14u30 waren er zoete hapjes te verkrijgen, vanaf 17u ruimden deze plaats voor 
meer hartige snacks.

HOE Werkgroep geleid door de dienst communicatie, met vrijwilligers uit de verschillende dien-
sten.

DOELGROEP
geen beperking op het aantal vrienden en familie dat een medewerker mag meebrengen. 
In 2009 waren er 700 aanwezigen (160 personeelsleden). In 2010 waren er 1.200 
deelnemers (230 personeelsleden).

BEGINDATUM Eerste “Friends & Family Day” : 19 september 2009.
Tweede “Friends & Family Day” : 11 september 2010.

STATUUT Tweede editie  : evaluatie gepland. 
Derde editie : kick-off in november 2010.

EVALUATIE Na 2 edities zijn er quasi uitsluitend positieve reacties ontvangen. Alle deelnemers
zijn zeer positief over het concept. De familie en vrienden vinden het zeer fijn om kennis 
te maken met de werkomgeving en de collega’s van hun familielid/vriend(in).

Knelpunten :

 

Een grondige evaluatie van de editie 2010 is voorzien in november en december 2010.

KOSTEN 2009 : €   50 000
2010 : €   75.000 

CONTACTPERSOON Barbara de CLIPPEL, communicatieverantwoordelijke - barbara.declippel@minsoc.fed.be
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4.3. Kinderopvang

ORGANISATIE Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

BESCHRIJVING Sinds 1992 organiseert de sociale dienst opvang voor de kinderen van het personeel 
in de schoolvakanties bij het Hoofdbestuur. De sociale dienst ondersteunt ook de 
kinderopvang financieel die in de Werkloosheidsbureaus wordt georganiseerd.

DOELSTELLINGEN Met de mogelijkheid om hun kinderen toe te vertrouwen aan een kinderopvangcentrum 
op de werkplek, beoogt het project “kinderopvang” een betere combinatie van privé- en 
beroepsleven van de personeelsleden van de RVA.

GEDETAILLEERDE
INHOUD

Het project werd in 1992 bij de RVA opgestart in het kader van de positieve acties.

te ondersteunen, alsook een reglement opgesteld over de werking van de kinderopvang
(doelgroep, omkaderingsnormen, verzekeringen,…).
Momenteel loopt het project “kinderopvang” bij het Hoofdbestuur en in de

opening van een kinderopvangcentrum is afhankelijk van het aantal kinderen in de door het
project beoogde leeftijdscategorie (van 3 tot 12 jaar) en uiteraard van de belangstelling van de 
personeelsleden voor het aanbod.
Minimaal 7 kinderen zijn vereist om een kinderopvangcentrum te starten. Voor de opening
van een kinderopvangcentrum kan een startsubsidie van de sociale dienst worden verkregen.

van de kinderen wordt verzekerd door monitoren, die het vrijwilligersstatuut hebben. De
omkaderingsnormen van toepassing zijn conform de normen van Kind & Gezin/Office national 
de l’Enfance.
De kinderopvang wordt meestal in de eigen lokalen van de RVA georganiseerd, behalve in
Antwerpen. De aangeboden activiteiten zijn heel gevarieerd: buitenactiviteiten met bezoeken
aan musea, speelpleinen, ... Sommige kinderopvangcentra gaan in de zomer 1x/week naar 
het zwembad. Gewoonlijk krijgen de kinderen ‘s middags een warme maaltijd in de kantine 
van het Werkloosheidsbureau of van het Hoofdbestuur.
Er moet worden verduidelijkt dat het kinderopvangcentrum van het Hoofdbestuur in Brussel
ook een 10-tal kinderen per dag van de centrale zetel van de VDAB (Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling) opvangt.

HOE Het project werd opgestart in het kader van de positieve acties bij de overheid. Een 
werkgroep werd opgericht met de sleutelactoren van de organisatie om het project te 
implementeren (definitie van opvangmodaliteiten, normen, tarieven, verzekering, ...). De 

project werd en wordt (nog altijd) gedragen door de sociale dienst.

DOELGROEP De kinderen van alle personeelsleden van de RVA, op voorwaarde dat ze tussen 3 en 12 
jaar oud zijn.

BEGINDATUM Het project is opgestart in 1992.

STATUUT Het project is routine geworden. Momenteel wordt nagedacht over een nieuwe
financieringswijze voor de kinderopvang en over het statuut van de monitoren.

EVALUATIE De sociale dienst kon voor de uitvoering van het project rekenen op de steun van de TOP
(succesfactor).
Er zijn wel problemen om over “definitieve” opvanglokalen te beschikken (problemen die
vooral bij het Hoofdbestuur opduiken). Er waren verschillende samenwerkingsverbanden 
met scholen, maar de huur was vaak duur en bracht het budgettaire evenwicht van het 
project in gevaar. Het is ook moeilijk om intern ruime en toegankelijke lokalen met het 
nodige sanitair te vinden, …
Bovendien hebben de monitoren het statuut van “betaalde vrijwilliger”, en met gevolg een
beperkte verloning, waardoor het moeilijker wordt kandidaten te vinden om de functie van
monitor uit te oefenen.

GELIJKAARDIGE
VOORBEELDEN

De sociale dienst van de RVA organiseert ook jaarlijks vakanties aan zee of in de 
Ardennen voor de kinderen van het personeel.

 € 50/jaar per kind tussen 3 en 
18 jaar voor de speelpleinen en vakantiekampen georganiseerd door een erkende organisatie.

CONTACTPERSOON Sylvie MOREL de WESTGAVER - sylvie.moreldewestgaver@onem.be - Tel.: 02/515.42.19
Isabel LAHAYE - isabel.lahaye@onem.be - Tel.: 02/515.42.78

30

RELATIONEEL WELZIJN OP HET WERK



4.4. Telewerk

ORGANISATIE FOD Mobiliteit en Vervoer

BESCHRIJVING In het kader van het globale project “Alternatief werken” dat tot doel heeft nieuwe
organisatievormen van werken te introduceren, is sinds 1 augustus 2008 telewerk als
pilootproject ingevoerd bij de FOD Mobiliteit en Vervoer.

DOELSTELLINGEN Nieuwe werkmethoden zoeken, testen en implementeren ter verbetering van het welzijn 
en de gezondheid van de personeelsleden.

GEDETAILLEERDE
INHOUD

De algemene uitbreiding van alternatieve werkvormen verbonden aan maatregelen die het
welzijn en de gezondheid van de personeelsleden verbeteren is een van de prioriteiten 
van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer. In zijn 
algemene beleidsnota van 25 november 2009 benadrukt Staatssecretaris, Etienne 
Schouppe, ook de voorbeeldfunctie van de FOD Mobiliteit en Vervoer om het aantal 
onnodige verplaatsingen te verminderen, door middel van onder andere telewerk.

van de buitendiensten en de loketten) te doen telewerken tegen eind december 2011.

Het project telewerk werd in augustus 2008 opgestart en wordt voortgezet met een 
uitbreiding naar nieuwe proefentiteiten. Deze fase moet dus worden gezien als een 
tweede stap in een globaler proces dat de ontwikkeling en de implementatie van 
alternatieve werkvormen bij de FOD beoogt.

Door telewerk aan zijn medewerkers aan te bieden wil de FOD de motivatie van zijn
medewerkers verhogen en zo ook, het rendement en de kwaliteit van het geleverde werk. 
Met de invoering van telewerk wil de FOD zijn medewerkers de mogelijkheid geven om 
hun privé- en beroepsleven beter op elkaar af te stemmen.

Telewerk doet de woon-werkverplaatsingen verminderen en/of inkorten. Deze 
nieuwe vorm van organisatie van het werk kan ook de positie van de FOD op de 
arbeidsmarkt verbeteren en een vlottere toegang van personen met een handicap tot de 
werkgelegenheid bewerkstelligen.

HOE Het KB van 22 november 2006 betreffende het telewerk in het federaal administratief
openbaar ambt bepaalt in grote lijnen de modaliteiten van het telewerk bij de overheid. 
De dienstnota 2009-02 van 2 juni 2009 bepaalt de specifieke voorwaarden van het 
telewerk voor de FOD Mobiliteit en Vervoer.

DOELGROEP Alle medewerkers van de FOD Mobiliteit en Vervoer (behalve buitendiensten en loketten).

BEGINDATUM 1 augustus 2008

STATUUT In realisatie

EVALUATIE Succesfactoren : interne communicatie, beschikbare informatie, ontwikkelde instrumenten 
en ondersteuning van P&O.
Verbeterpunt : aan te passen informaticastructuur.

ACTIEPLAN Plan MOBILITEIT+
KB van 22 november 2006 betreffende het telewerk in het federaal administratief openbaar ambt.
Dienstnota 2009-02 van 2 juni 2009: Telewerk bij de FOD Mobiliteit en Vervoer (tweede fase).

KOSTEN Weinig bijkomende kosten qua materiaal (laptop i.p.v. desktop,GSM). 
€ 30,55 per maand/medewerker voor de terugbetaling van de internetaansluiting.

CONTACTPERSOON Laurence WAUTERS (F) – laurence.wauters@mobilit.fgov.be - Tel.: 02/277.33.52
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5.1. Organisatiecultuur “Regisseur van je eigen leven”

ORGANISATIE FOD Sociale Zekerheid

BESCHRIJVING
om een attractieve en misschien wel sexy werkgever te worden. En dit volgens een zeer

eigen leven. Er wordt hun niet gezegd wanneer, waar en hoe ze moeten werken.

DOELSTELLINGEN

resultaten voor de FOD te bereiken.

GEDETAILLEERDE
INHOUD

De organisatiecultuur “Regisseur van je eigen leven” vertaalt zich in 3 principes :

anderzijds in de keuze voor een dynamic office (= keuze van de werkplek in functie 
van de uitgeoefende activiteit),

leiderschapsontwikkeling, ...).

cultuurverandering te realiseren.

3 jaar NoVo (innovatief overheidsinitiatief), 10 NoVo teamleden, iets meer dan 200 vrijwilligers, 
een 35-tal projecten… NoVo gaat over cultuur, teamwerk en leiderschapsontwikkeling, 
over digitalisering en modernisering van IT infrastructuur, over dynamic office, publieke 
samenwerking en zoveel meer.

HOE Het veranderingsproject NoVo bestaat uit 5 programma’s :

1. Cultuurverandering en resultaatgericht werken
2. Digitalisering en mobiel werken
3. Communicatie en samenwerken
4. Klantgericht werken
5. Huisvesting en dynamische werkomgeving.

Elk programma werd aangestuurd door een programmamanager. Het NoVo-project werd
geleid door een programmacoördinator (lid van het directiecomité). Het directiecomité 
was de stuurgroep voor NoVo.

BPR’s (Business Process Reengineering) hard gewerkt om de interne organisatie en werking 
op punt te stellen. In 2006 stond de FOD voor een nieuwe uitdaging: een aantrekkelijke 
en sexy werkgever worden om enerzijds de juiste medewerkers te kunnen aantrekken en 
anderzijds zijn medewerkers te behouden.

DOELGROEP

BEGINDATUM Eind 2006 (tot midden 2009).

STATUUT Afgerond

ACTIEPLAN Telewerk : KB van 22 november 2006.
Prikken-niet prikken : 

het systeem “variabele arbeidstijd”,
 

van de “variabele arbeidstijd”,

krediet voor geleverde prestaties door deeltijds werkende ambtenaren.
Ontwikkelcirkels: KB van 2 augustus 2002.

CONTACTPERSOON Isabelle TEGENBOS - isabelle.tegenbos@minsoc.fed.be
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5.2. Een sociale cel binnen de afdeling HRM

ORGANISATIE Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW)

BESCHRIJVING De afdeling HRM van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen bestaat uit 2 diensten:
de administratieve cel en de strategische cel. De administratieve cel is onder andere
verantwoordelijk voor de betaling van de lonen en de opvolging van de loopbanen.  
De strategische cel houdt zich bezig met de ontwikkelcirkels, het competentiemanagement, 
de loopbaanontwikkeling en de selectieprocedures. Het idee om in de strategische cel een 
sociale cel op te richten kwam voort uit de noodzaak van de afdeling HRM om meer sociale
acties en activiteiten voor het personeel te organiseren.
In de sociale cel werken twee personeelsleden: een maatschappelijk assistent en een
administratief assistent.

DOELSTELLINGEN De specifieke opdrachten van de leden van de sociale cel :

communicatieaanpak binnen de HVW te verbeteren.

weloverwogen beslissingen te nemen op individuele aanvragen van de personeelsleden.

preventiebeleid.

Ondersteunende taken
De sociale cel staat de andere leden van de strategische cel bij in hun taken betreffende 
de ontwikkelcirkels, het competentiemanagement, de loopbaanontwikkeling en de 
selectieprocedures.

Onafhankelijke taken
Deze taken betreffen hulp en individuele vertrouwelijke begeleiding van het personeelslid.

GEDETAILLEERDE
INHOUD

Specifieke taken 

met de communicatieverantwoordelijke ten einde de bestaande en de toekomstige 
informatie begrijpelijker en toegankelijker te maken. Concreet betekent dit : 
-  Het organiseren van onthaalnamiddagen waarop nieuwe medewerkers zich kunnen 

vertrouwd maken met de HVW
   -  Het meewerken aan sociale acties in het kader van de tevredenheidsenquête en het 

daarbij horende ontwerp van actieplan helpen opstellen 
   - Het organiseren van campagnes tegen het gebruik van tabak en alcohol.

beslissingen in het kader van specifieke aanvragen van personeelsleden over bvb. 
afwijkingen van het werkrooster of de detachering om sociale of familiale reden. De leden 
van de sociale cel onderzoeken de aanvragen die vaak te maken hebben met complexe of 
medische persoonlijke situaties, om de precieze context van de aanvraag vast te stellen.

welzijn” en “pesterijen op het werk”, om het management op basis van die informatie en 
binnen het toepassingskader van de HVW, bij het besluitvormingsproces te adviseren. 
Daarnaast helpen ze ondermeer de preventieadviseur en de vertrouwenspersonen bij 
de voorbereiding van de communicatieplannen en informatiecampagnes aangaande de 

rond thema’s besproken in het basisoverlegcomité (BOC) of resulterend uit de verwerking 
van de resultaten van de tevredenheidsenquête. Op het vlak van “welzijn op het werk” 
onderzoeken ze meer specifiek de sociale situaties in de organisatie door naar de 
gevoelens van het personeel te polsen, onder andere via bezoeken op het terrein. Op die 
manier kunnen ze de strijd tegen agressie op het werk onder de aandacht brengen, dat 
aspect opvolgen en methodologisch aanpakken.
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een sociale context, een exitgesprek voeren. De sociale gegevens die daaruit resulteren 
zijn anoniem en worden jaarlijks in een verslag aan het management opgenomen.  
Aan de hand van die gegevens kunnen nieuwe preventiemaatregelen worden genomen 
en de beleidsbeslissingen worden bijgestuurd.

gerealiseerd.

Ondersteunende taken

de sociale cel en de andere leden van de strategische cel (waaronder de begeleiders van
de workshop over de ontwikkelcirkels) om een goede vertrouwensrelatie op te bouwen,
en de dienstverlening jegens het personeel te optimaliseren en garanderen.
De leden van de sociale cel helpen de andere leden van de strategische cel bij de
projecten verbonden aan de ontwikkelcirkels, het competentiemanagement,  
de loopbaanontwikkeling en de selectieprocedures.

Onafhankelijke taken

uitdrukkelijk verzoek ondersteuning bieden als persoonlijke adviseur en assistent.

geven (meestal als persoonlijke problemen gevolgen hebben voor de werkomgeving). Als 
het nodig blijkt, kunnen ze het personeel naar gespecialiseerde diensten doorverwijzen.

HOE De meeste projecten van de specifieke taken zijn reeds, op basis van een methodologische 
aanpak, opgestart, bvb. de organisatie van exitgesprekken, onthaaldagen, een 
antirookcampagne, een diversiteitsbeleid, ...
 
Hierbij werden de volgende stappen in acht genomen :

goedkeuring aan de leden van het directiecomité werd voorgelegd. Indien nodig, werd 
het standpunt van het basisoverlegcomité gevraagd.

intranet of een circulaire.

DOELGROEP Alle personeelsleden van de HVW.

BEGINDATUM Juni 2009

STATUUT Sommige projecten worden nog voorbereid, andere zijn reeds gerealiseerd.

EVALUATIE De sociale cel ondersteunt naast het personeel ook de directie, in zijn hoedanigheid van

humanisering van de relaties tussen de personeelsleden en aan de organisatiecultuur van 
de HVW.

ACTIEPLAN De acties van de sociale cel zijn opgenomen in het actieplan van de tevredenheidsenquête.

GELIJKAARDIGE
VOORBEELDEN

Sociale acties in het kader van de tevredenheidsenquête en de voorbereiding van het 
daarbij horende actieplan.

CONTACTPERSOON Renaud COUPLET - renaud.couplet@hvw-capac.fgov.be
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5.3. Jaarlijkse opleidingsdoelstelling

ORGANISATIE POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en
Grootstedenbeleid

BESCHRIJVING Recht op een jaarlijks contingent dienstvrijstelling voor opleidingen.

DOELSTELLINGEN

GEDETAILLEERDE
INHOUD

De POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en
Grootstedenbeleid besteedt veel aandacht aan het aspect “opleiding” van zijn 

vertegenwoordigt (voor opleidingen buiten het OFO) wordt een individuele doelstelling van 
10 opleidingsdagen per jaar nagestreefd. De mate van realisatie van deze doelstelling 
wordt gemeten via een indicator van de balanced scored card, die driemaandelijks wordt 
voorgelegd en besproken in de staff (directiecomité + diensthoofden).
Over de inhoud van de opleidingen beslissen medewerker en diensthoofd samen tijdens 
de plannings- en functioneringsgesprekken.

HOE De HRM-dienst centraliseert alle aanvragen en inschrijvingen voor opleidingen. De dienst
stelt ook transversale, verplichte of facultatieve opleidingen voor.

dienst in een statistische tabel geregistreerd.
Het quotum van 10 dagen is geen absoluut maximum. In functie van de omstandigheden 
en de eigen behoeften van de medewerker (bvb. bij een functieverandering) kunnen dat 
meer dagen worden. Gevolgde opleidingen in het kader van het opleidingsverlof worden 
niet opgenomen in het quotum.

DOELGROEP Alle personeelsleden van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, 
Sociale Economie en Grootstedenbeleid.

STATUUT Permanente toepassing.

EVALUATIE

ACTIEPLAN Managementplan

CONTACTPERSOON Dienst HRM : Alain DRUET - alain.druet@MI-IS.be - Tel : 02/508.86.13

5.4. Intensieve stage

ORGANISATIE POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en
Grootstedenbeleid

BESCHRIJVING Elk personeelslid voor een intensieve stage naar een van de partners van de POD sturen.

DOELSTELLINGEN

GEDETAILLEERDE
INHOUD

De POD werkt nauw samen met zijn partners, zijnde Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn (OCMW). Om de medewerkers in staat te stellen zo goed 
mogelijk aan te voelen wat de verwachtingen van die partners zijn en zo de gewenste 
competenties en attitudes te ontwikkelen, wordt hen een intensieve stage aangeboden. 
Dankzij deze stage, waarvan de duur afhangt van de inhoud en de aard van de functie 
(1 à 2 dagen tot 2 weken), kan de medewerker meedraaien in de dagelijkse routine van 
een OCMW. Voor diensten die niet onmiddellijk in contact staan met de OCMW’s, worden 
partnerships gezocht met als doel goede praktijken uit te wisselen. Dit kan zelfs door de 
organisatie van een interne “dienstenronde” (bvb. voor de leden van de frontdesk).
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HOE
chef bepaald. Daarna worden de praktische modaliteiten met de partner vastgesteld. Na 
de stage wordt zowel aan de stagiair als aan de stageorganisatie een evaluatie gevraagd.

DOELGROEP Het principe om de 3-4 jaar geprivilegieerde contactmomenten met de partners te 
bezorgen geldt voor elke personeelslid. De stages voor de nieuwkomers worden prioritair 
georganiseerd. Een doelstelling van 40 stages per jaar wordt vooropgezet.

BEGINDATUM 2008

STATUUT Permanente toepassing.

EVALUATIE Compatibiliteit met de werklast.

ACTIEPLAN Ja

CONTACTPERSOON Dienst HRM : Alain DRUET - alain.druet@MI-IS.be - Tel. : 02/508.86.13

5.5. De verhuis van een dienst organiseren

ORGANISATIE FOD Mobiliteit en Vervoer

BESCHRIJVING De verhuis van een dienst organiseren en doen welslagen gebeurt niet zonder vooraf-
gaandelijk overleg, communicatie en planning. De belangrijkste stappen in dit proces 
bepalen is dan ook onontbeerlijk.

DOELSTELLINGEN

GEDETAILLEERDE 
INHOUD

1. De communicatie
Elke verhuis impliceert een verandering. En wie “verandering” zegt, zegt “communicatie”.
De te onthouden woorden (5) in de communicatie :
- wat ?
- waarom ?
- wanneer ?
- wie ?
- hoe ?

De te vermijden fout : “Wat” verkopen en het “Waarom” vergeten. Medewerkers die een
verandering ondergaan willen weten “Waarom”: wat is de reden voor de verhuis ?
Waarom moet de ruimte van de dienst worden gereorganiseerd? Heeft het te maken met 
de strategische en/of operationele visie van de dienst ? Dus het “Waarom” uitleggen aan 
de medewerkers is belangrijk door hen alle informatie te geven die nodig is om de situatie 
te begrijpen. 

Een verhuis impliceert een proces en dus een geplande en ondersteunde communicatie 
van het begin tot het einde. Het is belangrijk dat tijdens het hele verhuisproces wordt 
gecommuniceerd, niet alleen in de dienst zelf, maar ook met de andere betrokken 
diensten. Het is niet alleen een langdurig proces, maar ook een verantwoordelijkheid 
waarvoor tijd moet worden uitgetrokken. Misschien kan die rol aan een medewerker 
worden gegeven die dat graag doet. 

Advies :
als voor de dienst zelf.
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2. Planning

paar werkposten of om een heel departement, om voorbereidende werken of om de opslag 
van oude meubelen bij Domeinen. Een verhuis wordt niet à l’improviste gedaan: een 

3. Reorganisatie van de ruimte
Moet de volledige dienst worden verhuisd ?
Vanaf het begin moet hierover met de medewerkers worden gecommuniceerd (zie punt 1).
De FOD Mobiliteit en Vervoer groeit nog altijd, wat betekent dat in de beschikbare ruimte

voor de ingebruikname van de ruimte in het City Atrium normen bepaald die door het
directiecomité zijn gevalideerd. Denk eraan : “Verhuizen is reorganiseren”.
Een volledige ruimtelijke reorganisatie van een dienst is een grote verandering die in korte,
realistische en beheersbare fasen moet worden gepland. Maak van de verandering een 

en de medewerkers erbij betrekken !

Een werkgroep
Richt een werkgroep op (een vertegenwoordiger/vrijwilliger per cel) om na te denken over de
toekomstige vestiging van de dienst. De groep kan een lijst opstellen van de behoeften en de
verwachtingen van iedereen, door zich de juiste vragen te stellen, zoals :
- Zijn er genoeg kasten in elk bureau ?
- Hoe kunnen bezoekers/klanten/collega’s correct worden ontvangen ?
- Wordt het archieflokaal niet te weinig gebruikt ?
- Is de loketzone optimaal operationeel ?
- Moet het meubilair aan de nieuwe ruimte (grote ruimtes) worden aangepast ?
- Moet rekening worden gehouden met een technische zone ?

Op die manier kan elke medewerker nadenken over de ruimtelijke reorganisatie van zijn 
dienst en zijn idee bekendmaken via de vertegenwoordiger van zijn cel.
Er worden brainstormvergaderingen georganiseerd voor de verdere uitwerking van een
voorstel van plan dat zal worden voorgelegd. Op basis van de validatie kan het ontwerp aan 

Als er structurele aanpassingen zijn, moet het plan vervolgens worden voorgelegd aan de
preventieadviseur en daarna aan de vakbonden. 

4. Archiveren en sorteren
Elke verhuis is voor elke medewerker de kans bij uitstek om zaken te sorteren, te klasseren, weg te 
werpen. Er dient niet te worden gewacht tot de laatste dag om een container in de dienst te laten 
installeren.

plaats is voor de container (zodat die bijvoorbeeld niet in de weg staat voor de evacu-

hun documenten te sorteren. Hoe vroeger de container is geïnstalleerd, hoe meer kans 
dat overbodige, dubbele en verouderde documenten erin belanden.

 

correct wordt gebruikt. Dat kan een taak voor de werkgroep zijn. De gebruikte ruimte 
nauwkeurig bestuderen : nagaan wat er in de kelder kan worden gearchiveerd of zelfs 
weggegooid en de verdeling van het lokaal optimaliseren in functie van de behoefte van 
elke cel.
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Wanneer ? Wat ? Hoe ? Wie ?

D-21 Een contactpersoon voor
het technische team van de 
logistieke dienst aanstellen

Persoonlijk Diensthoofd

D-21 De medewerkers informeren die 
betrokken zijn bij de verhuis

Kleine vergadering Diensthoofd

D-15  
minstens

Contact opnemen met het
technische team van de
logistieke dienst

E-mail met de vermelding :

dienst

nummer van het betrokken 
lokaal

verhuist

worden verhuisd

Diensthoofd

D-10 De helpdesk verwittigen i.v.m. 
de verhuis van computers en 
printers.

E-mail naar de helpdesk Contactpersoon
(aangeduid voor de 
betrokken dienst)

D-7 Alle medewerkers van de dienst 
informeren (veranderingen, 
eventuele onaangenaamheden,
aanwezigheid van een
container om documenten
te sorteren, weg te gooien, ...)

E-mail Diensthoofd

D-5 Richtlijnen meedelen aan 
de betrokken medewerkers 
(inpakken, leegmaken, 
sorteren, ...)

In elk bureau langsgaan Contactpersoon
(van de betrokken
dienst)

5. Savoir-vivre
De verhuis van de dienst kan grote veranderingen met zich meebrengen. Vooral als het 
gaat om open spaces of landschapsbureaus. Wie landschapsbureaus zegt, zegt gedeelde 
ruimtes waar respect en savoir-vivre van fundamenteel belang zijn.

Bij de omvorming van zijn ruimte in landschapsbureaus heeft de stafdienst P&O zijn
medewerkers enkele kleine, heel eenvoudige principes omtrent stilte, orde en discretie
aangereikt :

 
trilfunctie in

6. Evaluatie
De medewerkers bij de verhuis van de dienst betrekken is een uitstekend idee. Hun 
advies vragen met betrekking tot de verhuis past ook in die logica.
Drie maanden na de verhuis van de dienst heeft de stafdienst P&O (Personeel en 
Organisatie) aan de hand van een vragenlijst een kleine evaluatie-enquête afgenomen bij 
zijn medewerkers.

 HOE De volgende procedure heeft betrekking op de verhuis van bestaand materiaal (dus zonder 
bestelling van nieuw meubilair), die kleine veranderingen impliceert.

en hoe te werk moet worden gegaan.
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D-1 Inpakken. De medewerkers 
pakken zelf hun eigen zaken in.
Opmerking : gesloten
meubelen moeten niet worden 
leeggemaakt.
Opgelet : een vaste ladeblok 
moet worden leeggemaakt; een 
ladeblok op wieltjes moet niet
worden leeggemaakt.

Kartonnen dozen bezorgd 
door de logistieke dienst, 
gesloten en met vermelding 
van de naam van de 
medewerker en het nummer
van het nieuwe lokaal

Medewerkers

D Aanwezig zijn, zonder het
werk van de technische
ploeg te hinderen, voor het
geval er vragen zijn.

Ter plaatse Contactpersoon
(van de betrokken
dienst en/of betrokken
medewerkers)

D+1 De verhuisde medewerkers 
eraan herinneren dat ze hun
gegevens in het adresboek
moeten updaten.

Adresboek Contactpersoon

D+1 De naamplaatjes aan de
ingang van de betrokken
bureaus aanpassen

E-mail Contactpersoon

41

D-3 Indien nodig bij de logistieke 
dienst het materiaal bestellen
nodig voor de verhuis 
(kartonnen dozen, plakband, 
container, ...)

E-mail Contactpersoon
(van de betrokken
dienst)

DOELGROEP Alle medewerkers van de dienst van de FOD Mobiliteit en Vervoer, die verhuizen.

CONTACTPERSOON Bart CLAERBOUT (N) – bart.claerbout@mobilit.fgvo.be – Tel. : 02/277.33.34
Laurence WAUTERS (F) – laurence.wauters@mobilit.fgov.be – Tel. : 02 /277.33.52
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6.1. Ergonomische screening van de werkpost

ORGANISATIE FOD Personeel en Organisatie

BESCHRIJVING Personen met een zittend beroep kunnen door een verkeerde houding na verloop van tijd
overbelastingsletsels krijgen met als gevolg rugklachten, schouderklachten,…
Veel van deze klachten kunnen vermeden worden door het veranderen van de
werkhouding en de opstelling van het kantoormeubilair, en uiteraard door meer te bewegen.

DOELSTELLINGEN Een goede werkhouding, een correcte opstelling van het kantoormeubilair en een
variabiliteit in het bewegingspatroon van de personeelsleden bewerkstelligen.

GEDETAILLEERDE 
INHOUD

De personeelsleden kunnen een persoonlijk advies verkrijgen van een ergonoom rond
de opstelling van het kantoormeubilair, de correcte houding en de variabiliteit in het
bewegingspatroon.
Personeelsleden die hierom vragen melden zich aan bij een centraal contactpunt.
Het centraal contactpunt geeft de coördinaten van de personeelsleden door aan de
ergonoom.
De ergonoom maakt een afspraak met het personeelslid om diens werkplek te bezoeken.
Tijdens het bezoek aan de werkpost krijgt het personeelslid advies rond
werkhouding, instelling/opstelling van het kantoormeubilair en de variabiliteit in
het bewegingspatroon. Knelpunten worden onmiddellijk opgelost. Het bezoek duurt
ongeveer 15 tot 20 minuten.
Indien er structurele aanpassingen nodig zijn, wordt dit doorgegeven aan de logistiek
verantwoordelijke. De structurele aanpassingen worden binnen de 3 maanden
gerealiseerd.

DOELGROEP Alle personeelsleden met een zittend beroep.

BEGINDATUM September 2010 (tot januari 2011)

STATUUT Afgehandeld

EVALUATIE

ACTIEPLAN Deze actie werd opgenomen in het Jaaractieplan Welzijn 2010 op basis van het Globaal
Preventieplan 2010-2014, opgesteld na een risicoanalyse binnen de organisatie die eind
2009 plaatsvond op basis van de SOBANE- strategie.

KOSTEN Hangt af van het aantal vragen en structurele aanpassingen.
Kost van een advies door een externe ergonoom:   €  390,00 per halve dag.

VERGELIJKBARE
VOORBEELDEN

Opleiding “Heffen en tillen” voor het personeel van de logistieke diensten.

CONTACTPERSOON Ingrid DEHAES - ingrid.dehaes@p-o.belgium.be
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6.2. De Barometer van Selor

ORGANISATIE Selor

BESCHRIJVING De ‘Barometer’ is een meetinstrument en een maandelijks overlegmoment tussen de

op het vlak van welzijn op te zetten.

DOELSTELLINGEN

GEDETAILLEERDE 
INHOUD en tussen de werkvloer en de unitmanagers. De Barometer is ook een instrument om de 

organisatieniveau). Die vier parameters worden uitgetekend aan de hand van een digitale 
vragenlijst die maandelijks wordt voorgelegd aan een werkgroep met vertegenwoordigers van 
alle business units van Selor. Met scores van 1 tot 9, in kleuren van groen naar rood, wordt 
de barometer via een intern computersysteem visueel voorgesteld.

Volgende stappen worden binnen het barometerproject continu doorlopen :

1. Barometer invullen door alle leden
2. Barometervergadering (agenda)
3. Barometerverslag + verbeteracties
4. Presentatie verslag dirteam
5. Terugkoppeling naar barometer.

HOE

 
 

   Opvolging + interne communicatie 
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CONTACTPERSOON Vincent Van MALDEREN - vincent.vanmalderen@selor.be

Thema Vergadering Barometer Selor xx

Datum

Lokaal Star

Auteur Vincent Van Malderen

Aanwezig

Afwezig

Volgende vergadering

VERSLAG VAN DE VERGADERING

# Behandelde thema’s Genomen beslissingen Verantwoordelijke

1

AGENDA

VERSLAG

Fact Need to know Nice to know Solution Who

Feedback + 
varia



6.3. Netwerk vertrouwenspersonen

ORGANISATIE Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

BESCHRIJVING In het kader van de wet betreffende de voorkoming van psychosociale belasting 
beschikt de RVA over een netwerk van 48 vertrouwenspersonen, verdeeld over de 30 
Werkloosheidsbureaus en het Hoofdbestuur.

DOELSTELLINGEN

de sfeer op het werk verbeteren.

GEDETAILLEERDE  
INHOUD

In het kader van de positieve acties heeft de RVA in 1992 een netwerk van vertrouwens-
personen opgericht voor het aspect ongewenst seksueel gedrag.

In het kader van de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld,
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk heeft de RVA ervoor gekozen te
werken met enerzijds preventieadviseurs van zijn externe preventiedienst (ARISTA) en 
anderzijds een gedecentraliseerd netwerk van vertrouwenspersonen in de verschillende 

met de bestaande vertrouwenspersonen om hen zo goed mogelijk te informeren over 
de nieuwe wet en hun nieuwe taken. Sommige medewerkers hebben hun functie van 
vertrouwenspersoon opgegeven, anderen wensten hun werk als vertrouwenspersoon voort 
te zetten. Ten slotte werden er nieuwe vertrouwenspersonen aangewezen, zodat de 30 
Werkloosheidsbureaus thans een contactpersoon hebben. Een vertrouwenspersoon op 
lokaal niveau vergroot de toegankelijkheid voor de personeelsleden die met ongewenst 
gedrag worden geconfronteerd. De RVA en de preventieadviseurs van de externe 
preventiedienst hebben voor opleiding gezorgd. Daarnaast hebben de vertrouwenspersonen 
bij het OFO een driedaagse basisopleiding over de wet van 11 juni 2002 gevolgd.

Sinds 2003 worden er jaarlijks bij het Hoofdbestuur vergaderingen, “ontmoetingsdagen” 
genoemd, voor de vertrouwenspersonen georganiseerd. Deze vergaderingen georganiseerd 
voor kleine groepen, worden geleid door de preventieadviseur en de sociale dienst. In 
totaal worden 5 opleidingsdagen/jaar gepland. Elke nieuwe vertrouwenspersoon volgt 
ook een opleiding bij de externe preventiedienst. Bij elke wijziging van de wet worden 
de vertrouwenspersonen snel op de hoogte gebracht. De vertrouwenspersonen worden 
allemaal officieel aangewezen door het basisoverlegcomité. De sociale dienst en de externe 
preventieadviseurs gespecialiseerd in psychosociale aspecten op het werk ondersteunen het 
netwerk van vertrouwenspersonen (info, advies en tips).

HOE In 2003 werd een werkgroep opgericht met contactpersonen van de organisatie en 
de preventieadviseur van EDPB (externe dienst voor preventie en bescherming op het 
werk), gespecialiseerd in psychosociale aspecten op het werk. Er vonden verschillende 
vergaderingen plaats om de procedure te bepalen inzake de bescherming tegen pesterijen en 
geweld op het werk bij de RVA. Er werd regelmatig feedback gegeven over de vorderingen 

tussenoverlegcomité. Er werd uitgebreid gecommuniceerd aan de vertrouwenspersonen 
(informatie over de rol van de vertrouwenspersoon, de taken, de verwachtingen,..) en aan het 
personeel (informatie over de beschermingsprocedure, .. via de bedrijfskrant, intranet). Ten 
slotte werden de actoren “vertrouwenspersonen” opgeleid: een driedaagse basisopleiding + 
interne opleiding. Jaarlijks vinden er ontmoetingsdagen plaats met de vertrouwenspersonen.

DOELGROUP Elk personeelslid slachtoffer van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag,  
kan zich tot een vertrouwenspersoon wenden.

BEGINDATUM Januari 2003

EVALUATIE Succesfactor : ondersteuning van het project door de TOP van de RVA vanaf het begin 
van het project. Jaarlijkse evaluatie van de interventies op het vlak van geweld, pesterijen 
en ongewenst seksueel gedrag bij de RVA. Daaruit blijkt dat de meeste interventies door 
de vertrouwenspersonen gebeuren en niet door de preventieadviseurs (de medewerkers 
hebben vertrouwen in de vertrouwenspersonen).
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6.4. Strijd tegen agressie

ORGANISATIE Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

BESCHRIJVING Medewerkers van de RVA die regelmatig in contact komen met klanten, worden steeds 
vaker geconfronteerd met agressie. Agressie wordt gedefinieerd als elk gedrag waarbij een 
personeelslid psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van zijn werk.

Terwijl het voornamelijk om verbale agressie in de vorm van beledigingen, chantage en 
vernederingen aan het adres van de personeelsleden ging, moet thans worden vastgesteld dat 
agressie hoe langer hoe meer gepaard gaat met bedreigingen voor de fysieke integriteit van de 
medewerker. Als zodoende de gezondheid en de veiligheid van een persoon worden bedreigd, 
ondervindt deze persoon acute stress en voelt hij zich onveilig, vindt hij geen voldoening meer 
in zijn werk en/of daalt zijn productiviteit. Dat heeft ook negatieve gevolgen voor de organisatie: 
turn-over, demotivering, absenteïsme.

Het is een probleem dat de RVA al vele jaren opvolgt; de leidende ambtenaren besteden er veel 
aandacht aan. Het is het onderwerp van een strategisch project, genaamd “Globale aanpak 
agressie”, dat sinds 2007 bestaat.

DOELSTELLINGEN De doelstellingen van het project zijn :

en curatieve acties ter ondersteuning van de slachtoffers, zodat de RVA op een 

het vaakst met agressie worden geconfronteerd, zonder echter na te laten dezelfde 
maatregelen in de andere Werkloosheidsbureaus te implementeren.

GEDETAILLEERDE  
INHOUD

Belangrijkste reeds verwezenlijkte acties (2007-2010) : 

1. De melding van agressiegevallen
Bijzonder veel nadruk werd gelegd op het belang van de onmiddellijke melding van 
agressiegevallen aan de betrokken instanties, zodat de juiste maatregelen kunnen worden 

vertrouwenspersoon op lokaal niveau, en anderzijds een SPOC-dienst (single point of
contact) door de directeur van het betrokken Werkloosheidsbureau via een agressiefiche. De 
onmiddellijke melding bij de sociale dienst zorgt ervoor dat de opvang en de ondersteuning 
van elk slachtoffer van agressie zo vlug mogelijk wordt verzorgd door de actoren van deze 
dienst, die een gespecialiseerde opleiding slachtofferhulp hebben gevolgd. Het spreekt 
vanzelf dat als de medewerkers het mentaal zwaar te verduren hebben, de actoren van de 
sociale dienst hen naar gespecialiseerde therapeutische diensten doorverwijzen. Dankzij de 
melding aan de SPOC worden de gegevens over elk feit van agressie gecentraliseerd en aan 
de leidende ambtenaren meegedeeld. De centralisatie van de gegevens sinds 2007 laat toe 
de evolutie van de feiten van agressie, hun aard, hun frequentie, alsook de diensten waar 
agressie voorkomt, te beoordelen. Dit zijn belangrijke gegevens waarmee rekening wordt 
gehouden bij het bepalen van de maatregelen die op het vlak van preventie van agressie 
moeten worden genomen.

Tevredenheidsenquêtes bij de medewerkers van de RVA (2007 en 2010): de vraag over 
pesterijen “Ik kan me vrij tot de personen wenden die tegen ongewenst gedrag ageren” 

zelfs volledig akkoord met deze uitspraak.

CONTACTPERSOON Sylvie MOREL de WESTGAVER - sylvie.moreldewestgaver@onem.be -  
Tel. : 02/515.42.19
Isabel LAHAYE – isabel.lahaye@onem.be - Tel. : 02/515.42.78



2. De opleiding
De personeelsleden die in contact komen met het publiek, hebben de opleiding “omgaan met
agressie” kunnen volgen, gegeven door een gespecialiseerde firma. De opleiding wordt
systematisch gevolgd door de personeelsleden van de diensten dispo (Dienst activering van het
zoekgedrag naar werk). Tijdens de opleiding worden diverse vormen van agressie voorgesteld
en technieken van agressiebeheersing aangeleerd, zodat de deelnemers koelbloedig kunnen

2009 hebben 691 personeelsleden de opleiding gevolgd. De opleiding wordt voortgezet in 2010.

3. Veiligheidsbeambten
In verschillende grote Werkloosheidsbureaus die vaak met agressie worden geconfronteerd,

4. De alarmknoppen
Alarmknoppen werden geïnstalleerd in alle hoorlokalen van de Werkloosheidsbureaus. Elke
medewerker in gesprek met werklozen kan zodoende op een discrete manier signaleren 

veiligheidsbeambte,...) die het signaal ontvangen snel ingrijpen en de medewerker in
moeilijkheden ter hulp komen.

5. De inrichting van de hoorlokalen
De hoorlokalen werden ingericht met het oog op een betere veiligheid van het personeel:
installatie van bredere bureaus, uitweg voor de hoorder en de facilitator, het vastmaken van de
computers op de bureaus, zichtbaarheid van andere medewerkers.

6. Informatie over de juridische aspecten inzake slachtofferhulp
De directeurs van de Werkloosheidsbureaus werden op de hoogte gebracht van de verschillende
juridische stappen die de slachtoffers van agressie kunnen ondernemen, zodat ze de
medewerkers die het slachtoffer worden van agressie zo goed mogelijk kunnen begeleiden. De
nota aan de directeurs bevatte onder andere informatie over de volgende aspecten : de
neerlegging van een klacht bij de politie, de klacht met burgerlijke partijstelling bij de
onderzoeksrechter, de burgerlijke partijstelling en de vergoeding van de geleden schade
(burgerlijke rechtsvordering).
Om zijn persoonlijke levenssfeer te beschermen kan de RVA-medewerker die door de politie als
slachtoffer of getuige wordt ondervraagd over feiten die zich tijdens de diensturen hebben
voorgedaan (bvb. bij agressie), vragen om zijn privéadres niet op te nemen in de verklaring.  
Hij mag zijn werkadres als domicilie opgeven.

7. De verspreiding van advies en richtlijnen bij agressie
Folders met tips om met agressie om te gaan, de te volgen richtlijnen bij agressie en de eerste
maatregelen te nemen bij agressie, werden respectievelijk verspreid aan de medewerkers die in
contact staan met het publiek en aan de directeurs van de Werkloosheidsbureaus. Daarnaast
werden alle documenten betreffende agressie (agressiefiches, folders, juridische info ...) ruim
verspreid in de Werkloosheidsbureaus en op het intranet van de RVA.

Bezorgd door de frequentie en de aard van de agressie tegenover het RVA-personeel, en zich
bijgevolg bewust van de soms moeilijke arbeidsomstandigheden van de medewerkers, wil de
RVA zich sterk engageren om bijkomende inspanningen te leveren in de strijd tegen de
problematiek van agressie.
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De RVA ontwikkelt ook nog de volgende acties :

1. Vergelijkende studie door professionals
De RVA wil een grondige en vergelijkende analyse uitvoeren, vooral in de Werkloosheids-
bureaus waar agressie recentelijk is toegenomen, ten einde een beter inzicht te krijgen in de 
oorzakelijke factoren van de agressie, maar ook om tips en advies te krijgen om de agressie 
in de toekomst in die Werkloosheidsbureaus te doen dalen. De analyse wordt uitgevoerd 
door een externe firma die over de nodige knowhow ter zake beschikt. Op basis van de 
vaststellingen en het advies zal een actieplan worden uitgewerkt.

2. Contact met de politie

niveau heeft de RVA contact opgenomen met de Vaste Secretaris van de Commissie van de 
lokale politie om het belang van de problematiek van agressie in de Werkloosheidsbureaus 
van de RVA te onderstrepen. Het doel is de lokale politie te sensibiliseren, ten einde op hun 
optimale steun te kunnen rekenen. Die steun beoogt onder andere een snelle interventie 
van politieagenten in geval van een incident, het rekening houden met de klachten van de 
personeelsleden, de bescherming van de slachtoffers, een gepaste en systematische reactie 
van de politie ten opzichte van de “agressors” (bewaking, verwittiging, sanctie,...). Het doel 
is ook de samenwerking te optimaliseren en nuttige tips voor te leggen in het kader van de 
preventie of het beheer van agressie.
Bovendien wordt op lokaal niveau en in functie van het hierboven beschreven contact aan
elke directeur van de Werkloosheidsbureaus gevraagd contact op te nemen met de plaatselijke 
verantwoordelijke van de politie, om de modaliteiten van samenwerking en interventie in geval 
van agressie op een concrete en nauwkeurige wijze te regelen.

3. Opleiding
Wat opleiding betreft, wil de RVA de opleiding “omgaan met agressie” verder zetten voor de 
medewerkers die in contact staan met het publiek. Daarnaast wil de RVA de medewerkers die 
deze opleiding hebben gevolgd en een of meerdere keren het slachtoffer waren van agressie, 
de mogelijkheid bieden een “follow-up” opleiding te volgen.

4. Partnership met de UO (Uitbetalingsorganismen) en regionale instanties
Met de uitbetalingsorganismen en de regionale instanties zal worden onderzocht hoe 

maatregelen kan nemen om eventuele agressie te voorkomen.

5. Benchmarking
De RVA wil een benchmarking uitvoeren in andere organisaties, teneinde eventuele goede 
praktijken inzake preventie van agressie te vinden.

6. De registratie van de identiteitskaart van bezoekers
De RVA heeft de intentie om elke bezoeker, ook de personen die de werklozen bij de 
gesprekken en hoorzittingen begeleiden, bij zijn binnenkomst naar zijn identiteitskaart (of een 
ander identiteitsbewijs) te vragen.

7. Camera’s
Het plaatsen van bewakingscamera’s in de gangen en wachtzalen van de grote 
werkloosheidsbureaus wordt overwogen, evenals buiten bepaalde gebouwen.

HOE Het gaat om een strategisch project. De RVA hanteert een gestructureerde aanpak voor 
het beheer en de opvolging van nationale projecten :
  Projectleiders :

maandelijks een verslag op over de evolutie van het project en de eventuele 
aandachtspunten ter attentie van de leidende ambtenaar.
Projectgroep : de projectleiders vormen een projectgroep, samengesteld uit 
medewerkers van de WB’s en directies die vertrouwd zijn met het onderwerp.
  Change Management Team : de coördinatie en opvolging van de verschillende 
projecten gebeurt door het Change Management Team. Daartoe moeten de 
projectleiders verschillende documenten opstellen en aanvullen: een projectcharter, 
een Gantt-chart (planning ‘in tijdbalken’), een maandverslag, een tussentijdse en een 
eindevaluatie.

DOELGROEP Medewerkers van de RVA die regelmatig contact hebben met klanten.



6.5. Werkgroep Welzijn

ORGANISATIE POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en 
Grootstedenbeleid

BESCHRIJVING
over de verbetering van het welzijn op het werk.

DOELSTELLINGEN

arbeidsomstandigheden.

GEDETAILLEERDE 
INHOUD

De werkgroep “welzijn” werd kort na de verhuizing van de POD naar het WTC II (World 
Trade Center) opgericht.
De groep past in de logica van het participatief management van toepassing in de organisatie. 
Het is een formeel overlegorgaan, dat het basisoverlegcomité echter niet vervangt.

HOE De werkgroep die eenmaal per maand samenkomt, wordt voorgezeten door een ambtenaar 
van niveau A die geen deel uitmaakt van het directiecomité of de HRM-dienst. De werkgroep is 
samengesteld uit een vertegenwoordiger per dienst (evenwichtige verdeling taalrollen en niveaus). 

De voorstellen worden voorgelegd aan het directiecomité dat ze in eerste instantie onderzoekt. 
Vervolgens kunnen ze op de agenda worden gezet van de staf (directiecomité + diensthoofden). 
Een goedgekeurd voorstel wordt onmiddellijk toegepast of voorgesteld aan het basisoverlegcomité, 
indien het aan een formeel overleg moet worden onderworpen.

DOELGROEP Alle personeelsleden van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, 
Sociale Economie en Grootstedenbeleid.

BEGINDATUM 2e semester 2009.

STATUUT Permanent orgaan

EVALUATIE - Realiteitszin van de voorstellen.
- Echte luisterbereidheid van het management.
- Representativiteit en evenwicht van de deelnemers aan de groep.

ACTIEPLAN Charter van het participatief management.

CONTACTPERSOON Voorzitterschap van de werkgroep welzijn : Rik BAETEN - rik.baeten@MI-IS.be -  
Tel. : 02/508.85.58
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BEGINDATUM 2007

STATUUT

EVALUATIE
 

1. Preventie van agressie moet centraal staan in alle diensten van de RVA (Hoofdbestuur 
- HB en Werkloosheidsbureaus - WB) in het kader van het dagelijks beheer. 

de verantwoordelijken van alle WB’s en medewerkers : update van de bestaande 
preventieprocedures in functie van de ervaringen ter plaatse, gespecialiseerde 
opleidingen voor de personeelsleden die intensief contact hebben met het publiek.

dan 10 gevallen werden geregistreerd.

ACTIEPLAN Opgenomen in het strategisch plan van de RVA.

CONTACTPERSOON Sylvie MOREL de WESTGAVER - sylvie.moreldewestgaver@onem.be -  
Tel. : 02/515.42.19
Isabel LAHAYE - isabel.lahaye@onem.be - Tel. : 02/515.42.78
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6.6.  Opleiding tijdsbeheer, stressbeheersing en ergonomie voor 
functionele chefs

ORGANISATIE FOD Justitie

BESCHRIJVING Het vermogen van de functionele chefs om de tijd en de stress te beheren en 
ergonomische principes toe te passen, heeft een directe impact op het welzijn van de 
medewerkers in een team of in de dienst. Deze opleiding helpt de competenties te 
ontwikkelen om dit vermogen te verkrijgen.

DOELSTELLINGEN De doelstellingen van de opleiding qua competenties zijn:

Kennis

Vaardigheden

Attitudes

maar ook met het welzijn en de beperkingen van de medewerkers.

GEDETAILLEERDE  
INHOUD

Het opleidingsprogramma omvat 3 luiken :

Stressbeheersing

lichaam, relaxatie, herbronnen, ....)

Tijdsbeheer

reserveren, arbitreren, controleren), PERT (Program Evaluation and Review Technique).

Ergonomie

circulatie, verlichting en vooral beweging en houding).

HOE De opleiding is gericht op praktische toepassingen :
2 dagen : tijdsbeheer,
2 dagen : stressbeheersing,
1 halve dag : ergonomie.

DOELGROEP Functionele chefs (48 Nederlandstaligen en Franstaligen) van de centrale diensten.

BEGINDATUM November 2009 tot juni 2010

STATUUT Afgesloten



BESCHRIJVING De functionele chefs worden zich bewust van de risico’s op stress en burn-out te wijten aan een 
slecht beheer van de werklast en een gebrek aan kennis van de ergonomische basisprincipes.

inschrijvingsaanvragen laag. Er wordt vermoed dat de functionele chef vreest beschouwd te 
worden als een verantwoordelijke die moeilijk zijn stress en zijn tijd kan beheren.
De evaluatie van de opleiding door de deelnemers is heel positief, vooral wegens de praktische 
voorbeelden en oefeningen. De resultaten op het terrein moeten nog worden vastgesteld na de 
toepassing van de goede praktijken inzake tijdsbeheer, stressbeheersing en ergonomie.

ACTIEPLAN GOP 2009-CA-1270-022.

KOSTEN De kosten van de opleiding bedragen € 18.573,50 inclusief BTW.

CONTACTPERSOON Dienst Competentiemanagement : Richard BAYEDILA - richard.bayedila@just.fgov.be

6.7. Werkgroep preventie en bescherming op het werk

ORGANISATIE FOD Justitie

BESCRIJVING Werkgroep betreffende het thema “Preventie en bescherming op het werk” voor het centraal 
bestuur, opgericht op basis van een beslissing van het basisoverlegcomite.

DOELSTELLINGEN
oplossingen aan te reiken voor problemen of gerichte vragen inzake het welzijn

het algemeen bevorderen.

GEDETAILLEERDE  
INHOUD

De werkgroep verenigt de actoren op het terrein (logistieke dienst, facilitaire diensten, 
interne dienst voor preventie en bescherming op het werk) en de afgevaardigden 
van de representatieve vakorganisaties. De groep wordt voorgezeten door de dienst 
Welzijnsbeleid (afhankelijk van de stafdienst P&O). De interne dienst voor preventie en 
bescherming op het werk verzorgt het secretariaat van de werkgroep.
Elk lid van de werkgroep kan punten op de agenda plaatsen van de maandelijkse 
vergaderingen.
De maandverslagen en fiches van risicoanalyse opgesteld door de interne dienst voor 
preventie en bescherming op het werk, worden in dit kader ook geanalyseerd.

HOE Vergadering elke laatste vrijdag van de maand.

DOELGROEP Ten bate van het welzijn van alle personeelsleden van de FOD Justitie.

BEGINDATUM Eind 2007

EVALUATIE Succesfactoren :

Knelpunt :
De coördinatie tussen de punten voorgelegd aan het basisoverlegcomité en de punten 
besproken in de werkgroep.

Evaluatie :
De werkgroep heeft geen bijzondere functioneringsproblemen gekend.

KOSTEN Geen

CONTACTPERSOON Dienst Welzijnsbeleid : Cindy HANNARD - cindy.hannard@just.fgov.be -  
Tel. : 02/542.66.50
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Reglementair kader
Het wetgevend arsenaal betreffende gezondheid en welzijn op het werk is heel uitgebreid :

 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van hun werk. Die wet legt de verplichting op de nodige preventiemaatregelen te nemen om het welzijn van 
de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen. Dit gebeurt op basis van een risicoanalyse om de gevaren 

 betreffende het beleid inzake het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk. Dit besluit legt een structurele planmatige aanpak van preventie op. Het 
bepaalt ook dat een globaal preventieplan en een jaarlijks actieplan moeten worden opgesteld en uitgevoerd.

betreffende de voorkoming van psychosociale belasting 
veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Het besluit 
bedingt een identificatie van de situaties die aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van psychosociale belasting, 
evenals een vaststelling en een evaluatie van de risico’s.

 betreffende de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk, 

tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het 
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke procedures betreft.

tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het welzijn 
van de werknemers bij de uitvoering van hun werk waaronder deze betreffende de bescherming tegen geweld, 
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

 tot aanvulling van de omzetting van Richtlijn 2002/14/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie 
en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap.

De volledige welzijnsreglementering en de toelichtingen zijn te vinden op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid 
en Sociaal Overleg : www.werk.belgie.be

Praktische tools en goede praktijken inzake welzijn op het werk zijn terug te vinden op de website van het Europees 
Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk : www.beswic.be
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Nuttige websites
 www.safestart.be

 www.cepr.tm.fr/

 osha.europa.eu

  

ec.europa.eu/ employment_social/health_safety/index_nl.htm

 www.werk.belgie.be

 www.respectophetwerk.be

 www.belgium.be

 

www.prevent.be

 www.risktrainer.be

www.sobane.be

www.who.int
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Beter samen werken... Praat er over !
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