
 
 

Nieuwsbrief april 2014 

In deze nieuwsbrief kan je informatie vinden over: 

 Infodagen Preventie en Bescherming voor 

contactpersonen en directeurs/beheerders 

 EU-OSHA start een twee jaar durende campagne in heel 
Europa: ‘Gezond werk is werk zonder stress!’. 

 Vacature preventieadviseur – niveau B - 

Gemeenschappelijke preventiedienst 

 

 

Veel leesplezier! 

 

Guy Linten 

Preventieadviseur-coördinator 

Gemeenschappelijke preventiedienst 

 Snel naar ...  

  

 

www.g-o.be/preventie 

  www.g-o.be/contactpersonen 

 

 

  

 

 www.g-o.be/nascholing 

 

 

  

 

www.politeia.be 

 
 

 

 

 

 

Infodagen Preventie en Bescherming voor contactpersonen en directeurs/beheerders 

De Gemeenschappelijke preventiedienst en GO! Nascholing organiseerden tijdens de maand maart 3 

infodagen voor alle onderwijsmedewerkers die begaan zijn met veiligheid.  

Meer dan 250 directeurs, beheerders en contactpersonen namen deel de infodagen. Maar liefst 9 thema’s 

werden toegelicht door interne en externe sprekers. 

Wie de presentaties nog wil nalezen kan terecht op de website van de Gemeenschappelijke 

preventiedienst: www.g-o.be/contactpersonen 

 

 
 

EU-OSHA start een twee jaar durende campagne in heel Europa: ‘Gezond werk is werk zonder 
stress!’. 

Tijdens de opening van de campagne in Brussel werden de Europese bedrijven opgeroepen te erkennen 
dat werkgerelateerde stress moet worden aangepakt: dit is niet alleen goed voor de bescherming van de 
gezondheid van hun werknemers, maar ook voor de productiviteit van hun organisaties. 

De directeur van EU-OSHA, Christa Sedlatschek, lichtte toe dat werkgevers, werknemers en hun 

vertegenwoordigers er, mits zij gezamenlijk optrekken, in kunnen slagen werkgerelateerde stress en 
psychosociale risico's aan te pakken en te voorkomen, en dat dit precies is waar de campagne 'Een 
gezonde werkplek' organisaties bij wil helpen.  

http://www.g-o.be/preventie
http://www.g-o.be/contactpersonen
http://www.g-o.be/nascholing
http://www.politeia.be/
http://www.g-o.be/contactpersonen


 

De campagne roept alle organisaties en particulieren op lokaal, nationaal en Europees niveau op om mee 

te doen. De campagne zal op nationaal niveau worden gecoördineerd door de nationale focal points van 
EU-OSHA in meer dan 30 Europese landen en worden ondersteund door officiële campagnepartners – 

Europese organisaties en multinationals en de mediapartners van de campagne. De campagne 'Een 

gezonde werkplek' wordt daarnaast ook gesteund door de voorzitterschappen van de Raad van de 
Europese Unie, het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese sociale partners. 

Aan de campagne ‘Gezond werk is werk zonder stress!', die twee jaar zal duren, zullen honderden 
organisaties uit heel Europa deelnemen die tezamen een groot aantal activiteiten bestrijken, zoals 
trainingen, conferenties en workshops, poster-, film- en fotowedstrijden, quizzen, ideeënbussen, 
reclamecampagnes en persconferenties. Een prominente plaats op de campagnekalender zal worden 
ingeruimd voor de Europese awards voor goede praktijken, waarvoor het startschot op 15 april zal 
worden gegeven. Alle Europese organisaties die met succes maatregelen doorvoeren om stress tegen te 
gaan en uit te bannen, worden aangemoedigd om zich hiervoor aan te melden. 

Lees meer in de Campagnegids en bezoek de website van de campagne 'Een gezonde werkplek', 
waar u al het officiële campagnemateriaal kunt downloaden in 25 talen en meer te weten kunt komen 
over campagne-evenementen in heel Europa. 

 

 

 
Vacature preventieadviseur – niveau B - Gemeenschappelijke preventiedienst 

Momenteel zijn we op zoek naar een preventieadviseur om het preventieteam te versterken en de rol van 

preventieadviseur van de dienstgebouwen van de centrale diensten van het GO! op te nemen (Brussel, 

Gent, Hasselt). 

Voorwaarden  
Je bent o.a. in het bezit van een diploma bachelor bij voorkeur in een technische richting (o.a. bouw, 
elektriciteit, mechanica,…) EN je beschikt over een getuigschrift van veiligheidskunde niveau 2.  
 
Inschrijving 

Kandideren kan rechtstreeks via de website van Jobpunt Vlaanderen - www.jobpunt.be - en dit uiterlijk 
tot en met 21 april 2014. 
Alle kandidaturen worden met de nodige aandacht en discretie behandeld. 

 
Meer info: het volledige vacaturebericht vindt u als bijlage bij de nieuwsbrief. 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - Willebroekkaai 36 - B-1000 Brussel - tel. 02 790 93 69  

- preventiedienst@g-o.be 

https://osha.europa.eu/nl/oshnetwork/focal-points/index_html
https://osha.europa.eu/nl/oshnetwork/focal-points/index_html
http://www.healthy-workplaces.eu/en/campaign-material/introducing-the-campaign-guide
http://www.healthy-workplaces.eu/nl/
http://www.jobpunt.be/
mailto:preventiedienst@g-o.be

