
Voorbeeld van uitgeschreven visie rond het 

welzijnsbeleid 
De Raad van Bestuur benadrukt een maximaal respect voor het welzijn van elk individu.  

Met het preventie- en welzijnsbeleid wil de organisatie alle nodige maatregelen nemen om 

het welzijn van de werknemers te bevorderen.  

 

De medewerkers zijn essentieel om de maatschappelijke doelstelling van de organisatie te 

realiseren. Kwaliteitsvolle arbeidsomstandigheden zijn daarbij cruciaal.  

Die arbeidsomstandigheden zijn veilig, gezond, aangepast aan de mens, voldoende 

comfortabel, hygiënisch, psychosociaal aanvaardbaar. 

 

De realisatie van dat arbeidsklimaat steunt op volgende pijlers: 

 preventie 

 integratie van welzijn in beleid en organisatie 

 informatie aan, participatie van en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen: de 

werkgever, leidinggevenden, hiërarchische lijn en werknemers 

De raad van bestuur neemt als werkgever zijn verantwoordelijkheid op en pakt preventie 

structureel en planmatig aan via het dynamisch risicobeheersingsysteem. De realisatie van 

dat systeem delegeert de raad van bestuur aan de directeur.  

Dat systeem bestaat uit volgende elementen:  

 uitwerking van de doelstellingen en bepaling van de middelen voor de realisatie van 

de doelstellingen 

 programmatie en uitvoering van het beleid met de verantwoordelijkheden van alle 

betrokken personen 

 de criteria om het beleid te evalueren en de wijze van evaluatie en verbetering 

Het systeem resulteert bijgevolg in een vijfjaarlijks globaalpreventieactieplan en een 

jaaractieplan. Dat jaaractieplan legt de prioriteiten voor het betrokken jaar vast. Met de 

jaarlijkse evaluatie van dat jaaractieplan optimaliseert de organisatie het welzijnsbeleid 

voortdurend. De organisatie betrekt daarbij de werknemers, (als aanwezig) de hiërarchische 

lijn, (als aanwezig) het cpbw en de preventieadviseurs.  

 

Iedereen zorgt ervoor dat welzijn wordt nagestreefd door maatregelen te nemen inzake 

arbeidsveiligheid, bescherming van de gezondheid van de werknemers, psychosociale 

belasting, ergonomie, arbeidshygiëne, verfraaiing van de arbeidsplaatsen en leefmilieu:  

 De raad van bestuur stelt de nodige organisatorische, technische en financiële 

middelen ter beschikking om de beleidsopties te realiseren. 
 Elke leidinggevende heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezonde 

en veilige werkomgeving zodat de werknemers onder zijn bevoegdheid in staat zijn 

te werken op een gezonde en veilige manier.  
 Werknemers zijn respect en eerbied verschuldigd op de werkvloer. Zij 

onderschrijven het beleid en de uitvoering ervan. Een veilige en gezonde 

werkhouding vormt een vast item in de beoordeling van werknemers. 
 

De informatie over welzijnsbeleid is voor alle werknemers raadpleegbaar bij de directeur.   


