
Netwerk voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen

PreviUs.be is het federale netwerk voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen. 

Het netwerk is:

✓ actief binnen de verschillende welzijnsdomeinen

✓ een platform om informatie te delen en ervaringen uit te wisselen

✓ een ontmoetingsforum met focus op een verbetering van de samenwerking en de communicatie 

tussen de verschillende welzijnsactoren 

✓ een sensibiliseringskatalysator voor een betere preventie en grotere bescherming op het werk.

Haar activiteiten hebben tot doel:

✓ samen specifi eke thema’s te bestuderen die beantwoorden aan je behoeften

✓ zich te verdiepen in een actueel thema, dankzij de bijdrage van experten

✓ getuigenissen en goede praktijken uit te wisselen

✓ informatie te delen over thema’s met betrekking tot welzijn en human resources

✓ discussiemomenten te organiseren.

Programma 2013



ACTIVITEITEN

Dynamic offi ce 17/01/2013

“Cleandesk”, “shared desk”, “paperless”, 

“meetingrooms”, … Nieuwe vormen van 

werken ontwikkelen zich met de komst 

van nieuwe technologieën. Maar wat 

betekent dit in termen van gezondheid 

en veiligheid voor de medewerk(st)er en 

zijn/haar organisatie? 

Anders werken   23/05/2013                                                                                          

Kennismaking met werkmethodes 

om het materiële en fysieke 

potentieel binnen een organisatie te 

optimaliseren.

Geef pesten geen

kans   09/09/2013                                                                                                               

Verkenning van de pistes naar 

een preventiebeleid dat de 

arbeidsvoorwaarden en de 

organisatie, sociale verbanden en 

verschillende omgevingsfactoren 

integreert.

Opgelet! Deze activiteit vindt 

uitzonderlijk plaats op een maandag.

Vertrouwelijkheid  23/04/2013

Toelichting bij de wetgeving over 

vertrouwelijkheid en beroepsgeheim 

voor de preventieactoren en 

voorstelling van praktijkgevallen.

Ik voel me slecht op het

werk   13/06/2013                                                                                          

Pistes en praktische tips voor een 

gepast antwoord op geweld of 

agressie.

Airconditioning en luchtkwaliteit

in de lokalen  19/09/2013                                    

Welke veranderingen impliceert het 

besluit van 4 juni 2012 betreffende de 

thermische omgevingsfactoren op het 

vlak van luchtkwaliteit, luchtcirculatie, 

temperatuur, luchtvochtigheid, …?

Duurzame ontwikkeling

en welzijn   17/10/2013                                                                                                                              

Onderzoek naar de impact op samen-

leving en milieu van de beslissingen 

van organisaties inzake welzijn.



PRAKTISCHE GEGEVENS

WAAR? 

FOD Personeel en Organisatie

Wetstraat 51 in 1040 Brussel 

WANNEER?

Op donderdag van 13u30 tot 16u00  

Halve dagen waarop een zo volledig mogelijk overzicht wordt gegeven van de vereisten gesteld door 

de reglementering. Ook oefeningen en praktijkgevallen komen aan bod. 

Op donderdag van 9u30 tot 16u00 

Thematische dagen die ook toegankelijk zijn voor een breder publiek (preventieadviseurs, 

vertrouwenspersonen, P&O-verantwoordelijken, iedereen met interesse voor preventie en welzijn op 

het werk).

INSCHRIJVING?

Als lid van het netwerk PreviUs.be krijg je uiterlijk een maand voor elke activiteit een uitnodiging met 

de precieze datum, locatie, agenda en inschrijvingsinstructies. Inschrijven kan via de meegestuurde 

link.

Om organisatorische redenen is inschrijven verplicht. 



JOUW VOORDELEN

Deelnemen aan de activiteiten van PreviUs.be is in meer dan één opzicht interessant:

✓ je optimaliseert het beheer en de ontwikkeling van het welzijnsbeleid in je organisatie

✓ je breidt je kennis inzake preventie uit 

✓ je deelt je ervaring en kennis met collega’s

✓ je ontwikkelt je competenties en stelt ze ten dienste van je organisatie.

Tools en diensten ter beschikking gesteld door de FOD Personeel en Organisatie:

✓ standaardenquêtes welzijn en stress: gebruiksvriendelijke tool ter ondersteuning van de 

ontwikkeling van het welzijn en het stressbeheer in je organisatie

✓ een ruimte op beConnected om documenten op afstand te delen en uit te wisselen   

✓ praktische gidsen en tools: catalogus van goede praktijken inzake welzijn, verjaardagskalender, 

handleiding agressiebeheer, …  

✓ advies en begeleiding bij je welzijnsprojecten door het team Welzijnsbeleid van het Directoraat-

generaal Organisatie- en Personeelsontwikkeling.

 

MEER INFORMATIE

previus.be@p-o.belgium.be

www.fedweb.belgium.be
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