
Netwerk voor 
preventie- 
adviseurs en 
vertrouwens-
personen

PreviUs.be 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 samen- 

werking en de communicatie tussen de verschillende welzijnsactoren

een sensibiliseringskatalysator voor een betere preventie en grotere  

bescherming op het werk.

De activiteiten hebben tot doel :

samen specifieke thema’s te bestuderen die beantwoorden aan de  

behoeften van organisaties en medewerkers

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

getuigenissen en goede praktijken uit te wisselen

informatie te delen over welzijn en human resources

discussiemomenten te organiseren.
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ACTIVITEITEN

Eerste hulp bij een werkongeval

Bij een werkongeval zijn meerdere actoren 

betrokken: de werknemer, de werkgever, de 

verzekeringsmaatschappij,… Maar wat is de 

rol van de interne preventieadviseur? Welke 

procedure moet de hiërarchische lijn volgen? 

En hoe verlopen de contacten met de externe 

preventiediensten? 

Tussen de regels van de 
psychosociale wetgeving 

De  bepalingen in de psychosociale regelgeving 

van 2014 willen de reglementering verhelderen, 

de klachten beperken en de psychosociale 

problemen op het werk beter voorkomen.  

We zoomen in op de belangrijkste wijzigingen 

die in 2014 werden aangenomen. Ook de 

vraag in welke mate het beroepsgeheim van de 

preventieadviseurs en de vertrouwenspersonen 

voortaan gedeeld wordt, komt aan bod.
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De menselijk kant van het  
digitale werken 

Telewerk, de open werkomgeving, chatten, 

smartphones, tablets,… Het “nieuwe werken” 

gaat gepaard met het invoeren van nieuwe 

werkmethodes. Maar wat is de invloed van 

deze nieuwe communicatietechnologieën op 

de gezondheid van de werknemer? Welke 

voordelen leveren ze werkelijk op? Heeft de 

aanpassing van de werkplek en de beschikbare 

oppervlakte een weerslag op het telewerk  

(KB van 10/10/12)?

Comfort en toegankelijkheid  
van de werkplek

Een comfortabele werkplek is een wezenlijk 

element van welzijn op het werk, net zoals de 

toegang tot de gebouwen en de aanpassing van 

de werkpost. Hoe kunnen we het comfort en de 

toegankelijkheid van de gebouwen en de werkplek 

voor iedereen garanderen? De analyse van de 

thermische risico’s (KB van 04 juni 2012) is één 

van de middelen die zullen worden voorgesteld.  
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Activiteiten  
voor leden

Activiteiten voor   
een breed publiek



Waar ?

FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE  Wetstraat 51 in 1040 Brussel

Wanneer ?

OP DINSDAG OF DONDERDAG VAN 9U15 TOT 16U OF VAN 9U15 TOT 13U 

De themadagen die speciaal voor de leden (preventieadviseurs en vertrouwenspersonen) worden georganiseerd geven een zo 

volledig mogelijk overzicht van de verschillende aspecten van het thema en ook van de vereisten die de reglementering oplegt.  

Er worden praktijkcases voorgesteld en de uitwisselingen tussen de leden worden aangemoedigd.

OP DINSDAG OF DONDERDAG VAN 9U15 TOT 16U OF VAN 9U15 TOT 13U 

De themadagen die voor een breder publiek openstaan (preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, P&O-verantwoordelijken, 

iedereen die zich voor preventie en welzijn op het werk interesseert).

Inschrijvingen 

Als lid van het PreviUs.be-netwerk krijg je, een maand voor elke activiteit, een uitnodiging met de datum, locatie, agenda 
en de inschrijvingsmodaliteiten van de activiteit. Inschrijven kan via de meegestuurde link. 

Om organisatorische redenen is inschrijven verplicht. 

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

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

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

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

het begeleidingsplan Welzijn: een gebruiksvriendelijke tool ter ondersteuning van welzijnsontwikkeling en van  
stressbeheer in je organisatie

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

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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