
Aandacht voor psychosociale risico’s op het werk 
- 

Verwachtingen van inspectie TWW 
 

Ann Goeman  

Gemeenschappelijke preventiedienst GO! 



Wettelijke bepalingen rond psychosociale 
risico’s op het werk 

 

 

• Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van hun werk  

• Titel 3 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk van 

boek I van de codex over het welzijn op het werk  

• Codex, boek I, titel 2 (vroeger KB Beleid 1998)   



Bezoek inspecteur TWW -  
verwachtingen  



Bezoek inspecteur TWW - verwachtingen 

→ Identificatiedocument 

→Niveau interne PA (opleiding) 

→% tijdsbesteding 

→Aanstelling in bevoegd comité (middelen) 

→ Rondgangen / plaatsbezoeken + verslag 

→ Schriftelijk spoor van de activiteiten /verslagen (AO en bijna 
ongevallen) 

→ Prospectie voor PBM’s 

→Voldoen aan Europese norm 

→Schriftelijk spoor van bestellingen 

 



Bezoek inspecteur TWW - verwachtingen 

→ JAP en GPP 

→ alle welzijnsdomeinen opgenomen 

→ Schriftelijk spoor van opvolging 

→Huidig en vorige jaren 
 

→ Aansluiting bij externe dienst incl. 

→ lijst instellingen 

→ Formulieren gezondheidstoezicht 

→Naamlijsten 

→ Rondgangen met externe dienst (van de laatste 3 jaar) 
 

 



Bezoek inspecteur TWW - verwachtingen 

→ Veiligheidsinstructiekaarten (VIK’s) 

→ MSDS – nieuwe wetgeving etikettering 

→ Inventaris van wat in welke school aanwezig is met aandacht voor 

→ Brandpreventie 

→ Uniformiteit gebruik producten 

→ Schriftelijk spoor van opleidingen 

→ Arbeidsongevallen 

→ Fiches 

→ Conform wetgeving 

→ Gebruik van de correcte codes 

→ Omstandig verslag EAO 

 



Bezoek inspecteur TWW - verwachtingen 

→ Inventaris asbest en het beheersplan 

→ Onthaalbrochure (mag online) 

→ Laag- en hoogspanning (laatste en voorlaatste) 

→ Intern noodplan  

→aandacht voor PSR en PTS: procedures en centrum waar je 

terecht kan voor PTS (vb. centrum trauma Rode Kruis, Pobos, 

EDPBW) 

 



Bezoek inspecteur TWW - verwachtingen 

→ Inventaris van arbeidsmiddelen (ook koffiemachines, CE’s …) 

→Onderhoud 

→ Instructiegebruik (VIK) 

→Tip: draaiboek met alle kopijen 

→ Stavaza RA’s 

→Aandacht voor PSR 

→Link naar JAP en GPP 

 



Bezoek inspecteur TWW - verwachtingen 

→ Arbeidsreglement 

→ procedures PSR (mag in bijlage) 

→ Coördinaten PAPA en VP  

→ Wijzigingen via bevoegd comité en personeel (schriftelijk spoor) 

→ Informeren en sensibiliseren personeel (schriftelijk spoor) 

→ Onthaalbrochure  

→ procedures PSR  

→ Coördinaten PAPA en VP samen met PA arbeidsgeneesheer, EHBO-hulpverlener, contactpersoon veiligheid, 
interne PA duidelijk uithangen 

→ Wijzigingen AR 

→ Bevoegd comité 

→ Huishoudelijk reglement 

→ Actief opnemen rol en verantwoordelijkheid conform wetgeving 

→ Schriftelijk spoor 

 



Bezoek inspecteur TWW - verwachtingen 

→ Register van feiten door derden conform wettelijke bepalingen 

→ VP 

→ Opleiding en jaarlijkse intervisie (volledige dag) 

→ Aanstelling via bevoegd comité (schriftelijk spoor) 

→ PAPA 

→ Aanstelling via bevoegd comité (schriftelijk spoor) 

→ Advies maatregelen PSR, PTS, feiten PSR bij herhaling, gegevens PSR jaarverslag en 
evaluatie beleid PSR 

→ Contact PAPA en VP  

→ Kent VP de PAPA? 

→ Contact voor jaarverslag 

→ Contact voor feiten door derden 

 

 



Bijkomende informatie  



Gebruikte afkortingen 

BC  Basiscomité 
CBM Collectieve beschermingsmiddelen 
EAO Ernstig arbeidsongeval 
EDPBW Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk 
GPD Gemeenschappelijke preventiedienst 
GPP Globaal preventieplan  
HL Hiërarchische lijn 
JAP Jaaractieplan 
OM  Openbaar Ministerie 
OSGW Ongewenst seksueel gedrag op het werk 
PAPA  Preventieadviseur psychosociale aspecten van het werk 
PBM Persoonlijke beschermingsmiddel 
PSR Psychosociale risico’s 
PTS Post traumatische Stress 
RA Risicoanalyse 
TC  Tussencomité 
TCCN Tussentijds Comité op Centraal Niveau 
TWW Toezicht welzijn op het werk 
VP Vertrouwenspersoon 



Bijkomende informatie  

• http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=41474 

• www.werk.belgie.be 

• www.beswic.be 

• www.respectophetwerk.be 

• www.voeljegoedophetwerk.be 

 

 

 

 

• www.g-o.be/preventie 

• Ann.goeman@g-o.be 
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Bedankt voor uw 
aandacht! 


