
Uw welzijn,
onze missie!

Tweemaandelijks magazine van het VSOA    Openbare Sector van de ACLVB    www.vsoa.eu    maart 2020

argument
AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X . P409836



2 VSOA argument maart 2020 maart 2020 VSOA argument  3

Contact

SECRETARIAAT-GENERAAL
T. 02/549 52 00
E-mail: vsoa@vsoa.eu
www.vsoa.eu

SPOOR
T. 02/213 60 60
E-mail: vsoa-slfp@b-rail.be
www.vsoa-rail.be

FGGA: FEDERALE GEMEENSCHAPS- EN
GEWESTADMINISTRATIES
T. 02/201 19 77
E-mail: info@vsoa-g2.eu
www.vsoa-fgga.eu

LRB: LOKALE EN REGIONALE BESTUREN
T. 02/201 14 00
E-mail: contact@slfpvsoa.be
www.vsoalrb.be

ONDERWIJS
T. 02/529 81 30
E-mail: info@vsoa-onderwijs.be
www.vsoa-onderwijs.be

ENSEIGNEMENT
T. 02 /548 00 20
E-mail: secretariat@slfp-enseignement.be
www.slfp-enseignement.be

DE POST
T. 02/223 00 20
E-mail: post@vsoa.eu
www.vsoa-post.eu

PROXIMUS
T. 02/245 21 20
E-mail: vsoa.proximus@skynet.be
www.slfp-vsoaproximus.be

RECHTERLIJKE ORDE
T. 02/513 05 55
E-mail: info@ro-vsoa.be
www.ro-vsoa.be

DEFENSIE
T. 02/223 57 01
E-mail: info@vsoa-defensie.be
www.vsoa-defensie.be

FINANCIËN
T. 02 /226 41 11
E-mail: info@vsoa-slfp-fin.eu
www.vsoa-slfp-fin.eu

POLITIE
T. 02 /660 59 11
E-mail: info@vsoa-pol.be
www.vsoa-pol.be

Colofon
Verantwoordelijke uitgever François Fernandez-Corrales - Lang Levenstraat 27-29, 1050 Brussel
Redactieleden: Pierre Boquet, Patricia Chenoy, Koen De Backer, Henri De Baer,
 Sandra Deprez, Laurence Gastout, Catherine Henrard, Nicole Hertoghs, 

Marnix Heyndrickx, Martine Renaux, Patrick Roijens, Guy Van 
Cauwenberghe, Nancy Van Quekelberghe en Patrick Waumans

Eindredactie: Bert Cornelis
Communicatie: Cindy Willem
Beheer & publiciteit: Bea Foubert
Vormgeving: Creative Plus Production
Drukkerij: Hoorens Printing

Inhoud
Je vakbond waarborgt je welzijn 4
De vakbonden spelen een sleutelrol in het welzijnsdomein. Ze zijn de 
waakhond in de organen van het overleg over het welzijn.

Geweld tegen hulpverleners en politie 6
De toename van geweld tegen hulpverleners en politieambtenaren is een 
drieste realiteit,  maar vooral ontoelaatbaar. 

Interview met dokter Christine Vets 9
van EMPREVA
Empreva is de centrale cel van de gemeenschappelijke dienst voor 
preventie en bescherming op het werk van de federale openbare 
administratie.

Basiscursus voor preventieadviseurs 12
VSOA-Politie organiseert basisopleidingen preventieadviseur niveau 3 voor 
de vakbondsafgevaardigden.

Psychosociale ondersteuning van 18
militairen tijdens buitenlandse missies
Gezien de risico’s die militairen in het buitenland nemen, is het 
noodzakelijk hen een goede psychosociale ondersteuning te bieden.

De wikkel van dit magazine is biologisch 
afbreekbaar en 100% composteerbaar.

Papier met FSC-Label:
keurmerk voor verantwoord 
gekapt hout.

Aanvraag vakbondspremie 2019

Elke personeelslid bij de overheidsdiensten ontvangt 
vóór 31 maart 2020 een aanvraagformulier van de werk-
gever. Heb jij intussen al een aanvraag ontvangen? Vul 
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Meer info op www.vsoa.eu/syndicale-premie 



2 VSOA argument maart 2020 maart 2020 VSOA argument  3

EDITO

Een nieuwe lente en… 
een nieuwe regering?  

François Fernandez-Corrales, Président général du SLFP.

Eind deze maand is de lente weer in ’t 
land. Zouden we tegen dan ook een 
regering hebben? Onze politici kunnen 

in ieder geval de knoop niet doorhakken, en 
sluiten elkaar zelfs uit. Zesde poging, met een 
vrouw als één van de twee bemiddelaars, een 
primeur in de Belgische geschiedenis. Zou het 
deze keer lukken? Kan zij, kunnen zij de impas-
se doorbreken en een nieuwe regering vor-
men? Hopelijk redden ze de situatie en moeten 
we niet opnieuw naar de 
stembus!   

Ondertussen wordt de 
reputatie van België er 
niet beter op. Poetin 
lacht openlijk met onze 
onkunde om een rege-
ring te vormen. De kloof tussen bevolking en 
politiek wordt ook alsmaar groter. Heel wat 
sociale maatregelen laten op zich wachten. De 
openbare overheid houdt het land draaiende, 
maar zit ook te wachten op beslissingen over 
de begroting. Hoeveel middelen en personeel 
zullen er zijn om het algemeen belang te kun-
nen blijven dienen?

We stellen ook vast dat het begrotingstekort 
12 miljard euro bedraagt. Nu al gaan er stem-

men op dat we moeten besparen op de over-
heidsuitgaven (lees: de openbare overheid). 
Eén daarvan is het Verbond van Belgische On-
dernemingen, het VBO. 

Op de vraag of een loon van 1.593 euro per 
maand voor hem genoeg zou zijn, wil de baas 
van het VBO niet antwoorden, omdat de vraag 
populistisch zou zijn. Dat zegt genoeg! 

Het VSOA is erg bekom-
merd om het personeel 
van de openbare over-
heid. De werkomstan-
digheden zijn verre van 
ideaal. Het welzijn van 
de werknemers is al te 
vaak bijkomstig, met 

alle gevolgen van dien. Meer doen met minder 
middelen, dat is wat we telkens weer te horen 
krijgen van onze politici. Dat gaat echter ten 
koste van de gezondheid van de werknemers. 
Meer stress, psychosociale risico’s, burn-outs, 
… allemaal gevolgen van deze politiek. 
Het VSOA investeert dag in dag uit in het wel-
zijn van werknemers in de publieke sector. Dit 
nummer behandelt in het bijzonder het welzijn 
op het werk, en wat wij op dat vlak voor u doen. 
 

“Het welzijn van de 
werknemers is al te vaak 

bijkomstig, met alle 
gevolgen van dien” 

François Fernandez-Corrales, 
Algemeen voorzitter VSOA.

ABONNEER JE
OP DE VSOA-NIEUWSBRIEF
Inschrijven via https://www.vsoa.eu/nieuwsbrief 

VOLG ONS OP INSTAGRAM
Je kan het VSOA voortaan ook volgen
op Instagram: www.instagram.com/vsoa.vakbond
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WELZIJN

De fantastische wetgeving alleen volstaat helaas niet. Als het ge-
heel van de leidinggevenden van een overheidsinstantie of over-
heidsbedrijf niet op overtuigende wijze doordrongen is van de 

noodzaak een echt welzijnsbeleid te voeren, in al zijn facetten, blijft de 
welzijnswetgeving in de praktijk dode letter. Dat leert ons France Télécom 
(zie bijgevoegd artikel). Alleen het formeel volgen van de voorgeschreven 
procedures is onvoldoende. Het kan zelfs aanleiding geven tot toestan-
den die systematische bedrijfspesterijen mogelijk maken of systematisch 
onveilige situaties in de hand werken, of de gezondheid van de werkne-
mers stelselmatig in gevaar brengen. Vaak is het welzijnsbeleid onterecht 
enkel in handen van de personeelschef en preventieadviseur. Dat leert 
de praktijk. 

Sleutelrol
De vakbonden spelen dan ook een sleutelrol, ze zijn de waakhond, in de 
organen van het overleg over het welzijn, niet alleen wat de vorm en de 
procedures betreft, maar ook en vooral wat de inhoud en realisatie betreft! 
Samen met een goed georganiseerde arbeidsinspectiedienst.
Gelukkig maar kent België, tegen de Europese trend in, een relatief hoge 
en stabiele syndicalisatiegraad van om en bij de 55 %.  Maar we mogen 
niet op onze lauweren rusten, wel integendeel. Tegenover een systeem, 
kan een individu niets. 
Het syndicaal statuut en de welzijnswetgeving staan samen garant voor 
deze rol van de vakorganisaties, hun initiatiefrecht en de verplichtingen 
van de werkgever om gehoor en gevolg te geven als welzijn op het werk in 

het geding komt. Twee cruciale wettelijke instrumenten die we koesteren 
en hanteren. 

Welzijnseisen als middel
Daarnaast ijveren we voor meer welzijn door te ijveren voor werkbaar 
werk bij langer werken, meer middelen, meer mensen om de werkdruk te 
verlichten, gendervriendelijke maatregelen, integratie van mensen met 
een handicap op de werkvloer, menswaardige re-integratie op het werk 
na langdurige ziekte. Voeren we onderhandelingen o.a. over de zware be-
roepen, dossier dat zeker terug op de onderhandelingstafel komt bij een 
volgende federale regering. Ook verdedigen we de individuele belangen 
van onze leden. 

Achteruitgang
De arbeidsvoorwaarden gaan er in ons land de jongste tijd fel op ach-
teruit: besparingen maken de situatie stilaan onhoudbaar, steeds langer 
werken zonder de nodige begeleidende maatregelen, ziektekrediet wordt 
afgebouwd, contractuele en interim tewerkstelling i.p.v. statutaire wer-
vingen, steeds meer agressie op het werk. De lijst is lang. Burn-out, en 
stressgerelateerde afwezigheden gaan in stijgende lijn. Dat alles lees je 
uitgebreider elders in dit nummer. 
De vakbond is broodnodig. Wij staan alvast voor jou klaar. 

Bea FOUBERT
Secretaris-generaal

“Je vakbond waarborgt je welzijn!”  
VSOA als waakhond

Een boude uitspraak zal je wellicht denken. Zonder vakbonden geen sluitende waarborg op welzijn op het werk dan? 

Ongeacht onze uitgebreide welzijnswetgeving? Inderdaad. Niettemin is deze uitspraak niet lichtzinnig. 
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WELZIJN

Collectief pestgedrag van de directie om 
werknemers ertoe aan te zetten het bedrijf 
te verlaten wegens besparingen? Jawel, 

het bestaat. Eind 2019 werd het bedrijf France 
Télécom, het huidige Orange, veroordeeld voor 
“systematische bedrijfspesterijen”. Gevolg: 19 
zelfmoorden! En het zou ook in België kunnen. 
Daarom vraagt eminent advocaat en professor 
arbeidsrecht aan de Universiteit Saint-Louis te 
Brussel, Ivan Ficher, een aanpassing van de Bel-
gische welzijnswet.

Vonnis
Onlangs had de professor het in Le Vif (22 ja-
nuari) uitgebreid over “harcèlement managéri-
al ofte  systematische bedrijfspesterijen”. Het 
begrip zag het licht n.a.v. de strafrechtelijke 
veroordeling van France Télécom (het huidige 
Orange) en zes directieleden eind 2019, wegens 
‘collectieve morele intimidatie” en “medeplich-
tigheid aan morele pesterijen” n.a.v. de zelf-
moordgolf van hun personeelsleden in 2008-
2010;   19 zelfmoorden waarvan verschillende 
uitgevoerd op de werkvloer, 12 pogingen ertoe, 
8 zware depressies. 

France Télécom onderging van 2006 tot 2009 
een bijzonder brutale herstructurering, met een 
verlies van 22.000 banen op 100.000 en een 
nieuwe functie voor 10.000 andere werkne-
mers.  

Een strafrechtelijke veroordeling wegens ge-
organiseerde bedrijfspesterijen is een trieste 
primeur in Europa, helaas. Orange moet 3,5 mil-
joen euro betalen aan de slachtoffers, de voor-
malige CEO werd veroordeeld tot vier maand 
(niet effectieve) gevangenisstraf, zes andere 
managers tot kortere gevangenisstraffen. De 
managers gaan in beroep, het bedrijf legt zich 
neer bij de uitspraak. 

In werkelijkheid lag het aantal zelfmoordpo-
gingen veel hoger, sommige bronnen spreken 
van 30 tot zelfs 60 zelfmoordpogingen.  De bru-
taliteit van de reorganisatie en de georkestreer-
de aantasting van het psychologisch welzijn van 
de werknemers was dan ook ongezien. 

En de CEO zei: “Ik krijg ze 
er wel uit. Uit het raam of 

door de deur…!”
Omdat Franse werknemers een hoge mate van 
ontslagbescherming genieten, onder hen im-
mers ook ambtenaren, zette France Télécom 
alle middelen in om de werknemers te bewegen 
tot het zelf nemen van ontslag.  Duizenden ka-
derleden werden professioneel getraind in het 
breken van de medewerkers, tot die er zelf de 
brui aan geven. Zo muteerden ze hen naar ande-
re delen van het land, voerden een schrikbewind 
door onhaalbare doelen te stellen, onaange-
kondigd bureaustoelen of zelfs hele bureaus te 
verwijderen, medewerkers te laten solliciteren 
voor hun eigen baan, hen te degraderen, mede-
werkers onder supervisie van hun voormalige 
ondergeschikten te plaatsen, enz. Een klacht bij 
de personeelsdienst resulteerde steevast in het 
advies om zelf de biezen te nemen.   
 "Ik krijg ze er hoe dan ook wel uit, of het nou uit 
het raam of door de deur is", zo sprak de CEO 
volgens ex-medewerkers in 2007. Het schuldin-
zicht van de CEO tijdens de rechtszaak midden 
2019, was helaas, niet te verwonderen evenwel, 
“nul”. 

Ook in België?
In het Belgisch recht is dat begrip (nog) niet 
gekend. Niettemin, volgens professor Ficher, 
hebben Belgische arbeidsrechters dit al erkend 
als verzwarende omstandigheid. Anderzijds 
stelden andere rechters wel vast dat pesterijen 
op bedrijfsniveau werden georganiseerd maar 
dat ze precies daarom, hoe raar het ook moge 
klinken, niet kunnen veroordelen. De definitie 
klopt niet met de welzijnswetgeving: pesterijen 
kunnen volgens de wet slechts één of enkele 
personen betreffen, niet het volledige bedrijf.  
Vandaag, met de huidige stand van zaken, zal 
een rechter die redenering evenwel niet meer 
kunnen inroepen.  Het verdient aanbeveling om 
onze welzijnswetgeving aan te passen en het 
begrip systematische bedrijfspesterij  te intro-
duceren, dat gepaard moet gaan met zwaardere 
sancties. 
België kent een fantastische en uitgebreide 
welzijnswetgeving, strenger dan de Europese 

regelgeving voorschrijft. De "welzijnswet" is de 
wet van 4 augustus 1996 betreffende het wel-
zijn van de werknemers bij de uitvoering van 
hun werk. Ook van toepassing op de overheids-
sector. Het merendeel van de uitvoeringsbeslui-
ten is gecodificeerd in de “codex over het welzijn 
op het werk”. De welzijnsregelgeving behelst 
het geheel van arbeidsvoorwaarden: veiligheid 
op het werk; bescherming van de gezondheid 
van de werknemer; psychosociale aspecten van 
het werk; ergonomie; arbeidshygiëne; verfraai-
ing van de werkplaatsen.   

Bea FOUBERT
Secretaris-generaal

Elk ontslag is een drama
In België beleven we grondige herstructure-
ringen met netto banenverlies. Gelukkig niet 
op de schaal noch – laten we dat in elk geval 
hopen  - met de brutaliteit die France Télé-
com heeft gekend. Niettemin, elk ontslag 
brengt persoonlijke drama’s teweeg. Denk 
maar aan Proximus waar 1300 banen op-
geofferd en evenzoveel gezinnen getroffen 
worden. De reorganisatie is ook daar hard en 
onverteerbaar.  
Reorganisaties hebben een grote invloed 
op de werknemers die gereorganiseerd 
worden, maar ook op hun collega-werkne-
mers-achterblijvers. 
Een greep uit de negatieve gevolgen: schen-
ding van het vertrouwen in de werkgever, 
werkonzekerheid, gebroken promotiever-
wachtingen, gevoel van afwijzing, verhoog-
de stress, de nieuwe bedrijfscultuur wordt 
als vijandig ervaren, afbouw van voordelen, 
aantasting van het zelfbeeld, controle ver-
lies, gezondheidsproblemen, impact op het 
privéleven, absenteïsme, mannen zouden 
een verhoogd risico op een beroerte oplo-
pen na een herstructurering.

Respect 
Laat France Télécom voor ons een waar-
schuwing zijn en een warme oproep aan de 
overheidswerkgevers om respect aan de dag 
te leggen voor het meest waardevolle asset 
van hun “onderneming”, de mens!  

“België past welzijnswet best aan”
France Télecom pestte werknemers collectief zodat ze ontslag zouden nemen
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WELZIJN

Geweld in cijfers
Feiten die voortvloeien uit de taken van de 
gerechtelijke en bestuurlijke politie, opge-
nomen in processen-verbaal, worden gere-
gistreerd in de Algemene Nationale Gege-
vensbank (ANG), een politiedatabank zeg 
maar. Geweld tegen beroepen van algemeen 
belang, zoals slagen en verwondingen tegen 
politieagenten, personeel openbaar vervoer, 
postbodes, dokters, leerkrachten, enz. tijdens 
de uitoefening van hun functie, worden hierin 
bijgehouden. De cijfers die CD&V-Kamerlid 
Nahima Lanjri opvroeg bij minister van Bin-
nenlandse Zaken Pieter De Crem, bevestigen 

dat de voorbije jaren telkens meer dan twee-
duizend geweldplegingen geregistreerd wer-
den tegen. In 2018 ging het om 2.364 geval-
len. Dat zijn er ongeveer zes per dag. 

Het gaat hier over geregistreerde feiten. Dit is 
dus maar het topje van de ijsberg. Wat met de 
slachtoffers die geen aangifte doen?

Wat moet de werkgever ondernemen?
De welzijnswet verplicht iedere werkgever de 
risico’s waaraan de werknemers zijn blootge-
steld te analyseren en de nodige maatregelen 
te treffen. 

Geweld op het werk valt te omschrijven als 
elke feitelijke situatie waarin je als werkne-
mer fysiek of psychisch bedreigd of aangeval-
len wordt bij het uitvoeren van je werk. Dat 
geweld komt vooral tot uiting in handelingen 
die op een bepaald ogenblik gesteld worden, 
zoals bedreigingen en fysieke (iemand du-
wen, iets gooien, slaan) of verbale agressie 
(beledigingen, kritiek, kwaadsprekerij, plage-
rijen, ...). De dader kan een collega, een meer-
dere of een ondergeschikte zijn, maar ook een 
derde. Bijvoorbeeld een klant aan het loket of 
een leverancier. Agressie door derden tegen 
overheidspersoneel komt almaar meer voor. 

Realiteit en tegelijk ontoelaatbaar!
Geweld tegen hulpverleners en politie

Om de haverklap lezen we over de toename van geweld tegen hulpverleners en politieambtenaren. De dienstverlening 

aan de burgers komt hierdoor in het gedrang én brengt de veiligheid en de gezondheid van dit overheidspersoneel in 

gevaar. Het is een drieste realiteit, maar vooral onaanvaardbaar en ontoelaatbaar. 



6 VSOA argument maart 2020 maart 2020 VSOA argument  7

WELZIJN

Elke week staat er wel een geval van agres-
sie in de krant. Bij de politie, brandweer, on-
derwijzend personeel, de NMBS, de Lijn…. is 
agressie tegen hun personeel dagelijkse kost.

Als je te maken hebt met geweld op het werk 
en je wil dit melden of je hebt hulp nodig, dan 
kan je je natuurlijk wenden tot je leidingge-
vende of je collega’s. Je kan ook terecht bij 
de vertrouwenspersoon of preventieadvi-
seur psychosociale aspecten. Er bestaan ook 
specifieke procedures om klacht in te dienen 
tegen de dader: een informele en een for-
mele procedure en een procedure voor de 
bevoegde rechtbank. In Vlaanderen is voor-
zien dat de interne vertrouwenspersoon van 
de entiteit het register van feiten van derden 
bijhoudt.
We pleiten voor een centrale databank om 
alle gevallen van agressie tegen overheids-
personeel te registreren.

Geen straffeloosheid, wel zerotolerance
Al ruim 10 jaar lezen we krantenkoppen over 
de stijging van geweld en agressie tegen vei-

ligheidsdiensten zoals politie en tegen leden 
van hulpverleningsdiensten. Sommigen plei-
ten voor strengere straffen. We moeten een 
sterk signaal gegeven aan daders en poten-
tiële daders. Hulpverleners, politiemensen in 
het bijzonder en overheidspersoneel in het 
algemeen, verdienen meer respect. 

VSOA pleit dan ook voor een ‘zero toleran-
ce’-beleid op het vlak van agressie. 
Dat brandweermensen en ambulanciers zich 
soms moeten laten bijstaan door de politie 
wanneer ze een oproep krijgen, is de wereld 
op zijn kop. Hulpverleners zijn er om levens 
te redden, slachtoffers te helpen zonder zelf 
slachtoffer te worden. Zij moeten hun job on-
gehinderd kunnen uitvoeren. Alles wat een 
uniform draagt en afkomt met een blauw 
zwaailicht, riskeert geweld uit te lokken. Dat 
is ontoelaatbaar. 

De wetgever onderneemt intussen stappen. 
De Kamer bespreekt momenteel een voorstel 
om de straffen voor deze vormen van agressie 
strenger te maken. Het nieuwe Strafwetboek 

zou zwaardere straffen opleggen voor ge-
weldplegingen op personen die een openba-
re functie uitoefenen. 

Bewustwording
Strenger straffen is een noodzaak. Beter nog 
is geweld trachten te vermijden door pre-
ventie, campagnes tegen geweld opzetten 
en ervoor zorgen dat er een bewustwording 
ontstaat binnen onze maatschappij. Ook daar 
moeten onze beleidmakers oog voor hebben 
en de nodige middelen tegenoverzetten. 
Want elk incident is er één teveel. 

Het volstaat niet om het personeel te trainen 
in weerbaarheid en het omgaan met agressie, 
gans onze maatschappij moet bewust wor-
den van de essentie van de taak van hulpver-
leners en het respect dat zij verdienen. Daar 
moet de overheid op inzetten via symposia, 
getuigenissen, bewustwordingscampagnes, 
voorstellingen in scholen… 

Cindy WILLEM
Communicatieverantwoordelijke
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WELZIJN

In welke mate denkt u dat het personeel lijdt 
onder geweld of het risico op geweld?
Eric: “Dat weegt zwaar op het personeel, en bo-
vendien worden ook de psychosociale risico’s 
op het werk steeds groter. Deze beroepsrisico’s 
tasten het mentaal en fysiek welzijn van de 
hulpverleners aan. Tegelijk oefenen ze een in-
vloed uit op de goede werking en de prestaties 
van het personeel. Dat brengt de veiligheid van 
de hulpverleners in het gedrang, zeker omdat 
zij vaak moeten werken in gevaarlijke situaties.”
Patrick: “Dit hangt af van het soort geweld dat 
gebruikt wordt, namelijk verbaal of fysiek ge-
weld. De gevolgen van verbaal geweld zijn niet 
te onderschatten. Regelmatig vallen collega’s 
geruime tijd uit door een opeenstapeling van 
de gevolgen van verbaal geweld. Zeker ver-
keersagenten zijn vaak slachtoffer van verbaal 
geweld. Fysiek geweld heeft naast het licha-
melijk ook een niet te onderschatten impact 
op het mentale aspect. Het lichamelijk herstel 
is één, maar op een bepaald moment moeten 
de slachtoffers ook terug het werk hervatten 
wetende dat zij opnieuw in een dergelijke si-
tuatie kunnen terecht komen. Bij slachtoffers 
van zware gewelddaden beperkt de schade 
zich niet enkel tot het slachtoffer zelf, maar treft 
ook het gezin, familie en vrienden. Een simpele 
familie-uitstap bijvoorbeeld zal niet meer het-
zelfde zijn als voorheen… .”

Het VSOA eist nultolerantie voor geweld 
tegen het personeel, dat immers enkel zijn 

plicht vervult om burgers te beschermen. 
Maar hoe zit het met de preventie? Welke 
maatregelen kan de regering nemen om dit 
geweld zoveel mogelijk tegen te gaan?
Eric: “Om een idee te geven over hoe preven-
tie goed kan werken bij de hulpverleningszo-
nes, kunnen we het voorbeeld aanhalen van 
de huisartsen. Ook de agressie ten opzichte 
van huisartsen neemt alsmaar toe. In 2016 
nam de Nationale Raad van de Orde der art-
sen immers een preventieve taak op zich. De 
algemene directie Veiligheid en Preventie van 
de FOD Binnenlandse Zaken richtte datzelfde 
jaar ook een denktank op voor de veiligheid 
van huisartsen, met daarin de federaties van 
artsenverenigingen, de Orde der artsen en 
“Arts in nood”. 
Daaruit ontsproten al heel wat initiatieven: 
in 2017 de publicatie van een brochure met 
veiligheidsvoorschriften voor dokters, eind 
2018 een brief van de minister gericht aan de 
federaties van artsen en aan de korpschefs 
van de lokale politiezones om hun samenwer-
king te bevorderen, en nu ook een gewaagde 
campagne om burgers te sensibiliseren. De 
overheid zou hier een voorbeeld aan mogen 
nemen! Een dergelijke campagne gericht op 
agressie tegen hulpdiensten bestaat immers 
niet… daar horen we enkel iets over in de me-
dia, als het al te laat is.”
Patrick: “De overheid zou regelmatig een 
duidelijk signaal moeten geven dat geweld 
tegen hupverleners in geen geval getole-

reerd wordt. En daarvoor dringt zich o.a. een 
aanpassing van het strafwetboek op. Voor de 
val van de regering in december 2018 zaten 
wij hiervoor al eens samen op het ministerie 
van Justitie en er waren toen concrete voor-
stellen om een aantal strafbare feiten tegen 
hulpverleners te verzwaren. Dit ging volgens 
ons nog niet ver genoeg maar er was al een 
opening. Daders van geweld tegen hulpverle-
ners zouden duidelijk moeten weten dat zij er 
niet van af komen met een lichte werkstraf of 
met een voorwaardelijke straf, maar zouden 
effectief de gevangenis in moeten voor het 
gebruik van fysiek geweld. Een duidelijk en 
streng signaal.”

De Ambulanciersunie eist de oprichting 
van een commissie voor geweld tegen 
hulpdiensten en personeel van de openbare 
overheid. Is dat een goed idee?
Eric: “Commissies komen met voorstellen om 
problemen op te lossen of te verbeteren wat 
niet goed werkt. Maar dan is er ook politieke 
wil nodig om die maatregelen in praktijk te 
brengen, anders heeft het weinig zin. Dat was 
immers ook het probleem bij de aanpassin-
gen in het strafwetboek: de overheid beschikt 
gewoonweg niet over de middelen om de ge-
nomen beslissingen uit te voeren.
Het is tegenwoordig geen geheim meer dat 
zij die geweld plegen tegen hulpdiensten 
enkele uren na hun arrestatie weer op vrije 
voeten zijn. Dat creëert een gevoel van straf-
feloosheid, waardoor ze snel weer hervallen. 
De straffen moeten niet alleen zwaarder wor-
den maar ook effectief toegepast worden!”
Patrick: “We kennen in dit land al commissies 
en onderzoekscommissies genoeg. Ook bij-
voorbeeld na de aanslagen van 2016 werden 
er aanbevelingen gedaan door een commis-
sie, maar helaas stellen wij steeds vast dat 
van alle aanbevelingen die gedaan worden 
er maar enkele effectief worden uitgevoerd. 
Of werden er 77 aanbevelingen geschreven 
na de zware gewelddaden tegen de politie 
in Meulenberg (Houthalen) in 2013. Eén van 
die aanbevelingen was het oprichten van een 
databank zodat alle feiten van geweld tegen 
politie geregistreerd konden worden. Helaas 
stellen wij vast dat deze databank nog steeds 
niet bestaat.” 

Cindy WILLEM
Communicatieverantwoordelijke

Eric Labourdette, brandweerman 
en verantwoordelijke voor de sector 

Hulpverleningszones VSOA.

Patrick Roijens, hoofdinspecteur bij de 
lokale politie en informatiedirecteur bij 

VSOA-Politie.

Geweld tegen hulpverleners en politie (vervolg)
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WELZIJN

Kan u voor ons eerst 
even Empreva voorstellen?
Christine Vets: “Empreva is de centrale cel van 
de gemeenschappelijke dienst voor preventie 
en bescherming op het werk van de Belgische 
federale openbare administratie. We zorgen 
ervoor dat de overheid haar verplichtingen op 
vlak van veiligheid en gezondheid op het werk 
nakomt. We waken over de gezondheid op het 
werk van ruim 60.000 werknemers, door on-
dersteuning te bieden. De arbeidsgeneeskun-
de was lange tijd niet ingevuld zoals wettelijk 
voorzien. Daarvoor werd de overheid in 1994, 
mede door de acties van de vakbonden, ver-
oordeeld. 
De overheid heeft vervolgens arbeidsgenees-
heren aangeworven. We zijn van nul begon-
nen. Vanaf 1994 viel Empreva onder de FOD 
Volksgezondheid, sinds 1 maart 2017 onder 
de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA). 
Op 11 maart 2005 werd de overkoepelende 
‘gemeenschappelijke dienst voor preventie 
en bescherming op het werk van de federa-
le overheid’, kortweg GDPBW, opgericht. We 
hebben een toezichthoudende taak die niet 
verward mag worden met Medex, de andere 
federale dienst die de controle op de gezond-
heid van de federale werknemers doet. Wij 
controleren dus geen zieke ambtenaren die 
thuis zitten. De laatste jaren is de dienst uit-
gebreid met een multidisciplinaire dienst, met 
niet alleen artsen maar ook psychologen.”

Waarvoor staat het woord ‘Empreva’?
“Je ziet in het midden het woord ‘Preventie’, 
het begin staat voor het Franstalige ‘emploi’, 
het laatste stuk voor “arbeid”. 

Preventie en bescherming op het werk om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, dat is de grote bekommernis van de 

overheidsdienst Empreva. Dokter Christine Vets, van bij de start in 1994 arbeidsgeneesheer, huist met haar dienst in een 

gebouw aan de Simon Bolivarlaan, dichtbij het Noordstation. Zeshoog zijn er ruime kantoren waar psychologen gesprekken 

voeren, waar arbeidsgeneesheren in hun kabinetten ambtenaren onderzoeken en een werkplek hebben om dossiers bij te 

werken. Christine Vets: “Leidinggevenden in de overheid zijn zich niet altijd bewust van hoe belangrijk een gelukkige 

ambtenaar is, hoe gezond zijn werkplek moet zijn. Wij zijn er om te helpen want gezond werk is in ieders voordeel”.

“Gezond werk is in ieders voordeel”
Christine Vets, Geneesheer-Directeur Departement Gezondheidstoezicht Empreva:
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De dienst werd pas in 1994 opgericht? Hoe 
komt dat?
“Volgens de wet was arbeidsgeneeskunde 
mogelijk, maar was die taak nooit wettelijk 
ingevuld. Men heeft wellicht ingezien dat het 
welzijn en de gezondheid van de ambtenaren 
een ernstige zaak is. Men heeft dat, na de ver-
oordeling van de overheid, dan ook snel ter 
harte genomen en de nodige arbeidsartsen 
aangeworven.”

Wat is de taak van zo’n arbeidsgeneesheer? 
Hoe vult die de dagen?
“Er is geen enkele job die zo gedetailleerd in 
de wet beschreven is als deze van preven-
tieadviseur, en dus ook van arbeidsarts die 
tevens een preventietaak heeft. Als arts on-
derzoeken we in de eerste plaats mensen. De 
informatie die uit die onderzoeken komt, ge-
bruiken we om nog beter over het welzijn van 
de ambtenaren te waken en vooral het ma-
nagement van de overheidsdiensten te bege-
leiden. Een groot deel van mijn dag bestaat uit 
consultaties in het kader van aanwervingen, 
periodieke onderzoeken of re-integratie van 
mensen die bijvoorbeeld na een werkongeval 
opnieuw aan de slag moeten. 

We bezoeken werkplekken, overleggen met 
andere actoren zoals de psychosociale pre-
ventieadviseurs om een volledig beeld te krij-
gen van iemands werksituatie en geven ad-
vies om de toestand te verbeteren. Een hele 
boterham en zeer verscheiden. We concen-
treren ons op de situatie van de ambtenaar 
en het welzijn op zijn werkplek.”

“Als je in de overheid iets 
wil doen, moet je geduld 

en tijd hebben. Ik blijf 
positief want als ik iets 
gedaan krijg, dan heeft 
dat een grote impact”

U werkt dus voor een stuk preventief. U 
stuit daarbij vaak op mistoestanden, maar 
wat is uw macht om daar ook echt iets aan 
te doen? U komt vandaag in een gevangenis 
en ziet daar nog dezelfde problemen van 
tien jaar geleden? Is dat niet frustrerend?
“Als je in de overheid iets wil doen, moet je 
geduld en tijd hebben. Ik blijf positief want 
als ik iets gedaan krijg, dan heeft dat een gro-
te impact. Dat is soms frustrerend, ja, maar ik 
blijf waakzaam. Neem nu de gevangenissen, 
ik ga ze niet veranderen, maar door kleine 
dingen collectief uit te voeren, kan er veel 
worden verbeterd. We doen dat samen met 
de directie en de vakbonden. Ik vind wel dat 
de vakbonden niet ver genoeg gaan. 

Ze zijn te mak en te snel tevreden, terwijl ik 
soms denk “dit kan toch niet door de beu-
gel?”. Ik pleit voor goedgeschoolde mensen 
in de basisoverlegcomités.”

U bent lange tijd arts geweest in enkele 
gevangenissen, onder andere in de gevan-
genis Leuven Centraal. Vertel eens iets over 
uw werk daar?

“Een gevangenis is een gesloten wereld 
waarin je het bestuur hebt, de bewaking en 
de gevangenen. Een klein dorp waar er van 
alles en nog wat gebeurt. De gevangenen 
hebben het recht om te werken. Zij vallen 
dus ook onder de wet op het welzijn op het 
werk. In onze adviezen houden we dus ook 
rekening met de gedetineerden. Ik deed con-
sultatie in een cel tussen de andere cellen die 
ingericht was als ontvangstruimte. Dat is een 
heel speciale ervaring. Een probleem is dat 
de cipiers almaar ouder worden en velen last 
krijgen van kwaaltjes bij het functioneren. 
Het sluiten van een zware metalen celdeur, 
een sleutel in het slot draaien, veel trappen 
doen. Daarvoor moet je goed in vorm zijn. Ge-
regelde screening van het personeel is heel 
belangrijk om tijdig klachten op te sporen. Er 
is ook wel wat ongenoegen over de verschil-
lende ploegensystemen die belastend zijn 
voor een regelmatig leven: ’s avonds heel laat 
werken en de dag nadien opnieuw heel vroeg 
gaan werken. Dat verhelpen ligt blijkbaar 
nogal gevoelig bij de vakbonden. Vroeger 
woonden de cipiers meestal in de omgeving 
van de gevangenis en kon je al eens van die 
rare op elkaar volgende shiften doen. Nu wo-
nen ze verder van de gevangenissen en daar 
komen problemen van.”

Geweld tegen cipiers: 
“Niemand is gemaakt om 

klop te krijgen”
>>>

WELZIJN
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WELZIJN

Nieuwe opdracht sinds 2017 

En de agressie en het geweld?
“Bij agressie die je ziet aankomen, bijvoor-
beeld bij een opstand, zie je dat het slacht-
offer de gevolgen beter verteert. Bij onaan-
gekondigde agressie, bijvoorbeeld een cipier 
doet een celdeur open en hij krijgt een klap in 
het gezicht, ligt het verwerkingsproces veel 
moeilijker. Bedreigingen wegen heel zwaar 
door. Cipiers willen niet dat hun naam bekend 
wordt in een dossier van een gevangene die 
wat mispeuterd heeft. Cipiers moeten goed 
beschermd worden. Dat is ook een aspect van 
het welzijn op het werk. 

Ik waarschuw voor de gewenning inzake ge-
weld. De directie schermt nogal eens met het 
argument dat geweld nu eenmaal bij de job 
van cipier hoort. Dat is niet zo. Geweld moet 
als een uitzondering gezien worden. Nie-
mand is gemaakt om klop te krijgen. Regis-
tratie is heel belangrijk bij geweld en agres-
sie. Vandaar het belang van het invullen van 
het ‘register feiten door derden’. Dan kan er 
ook geholpen worden. 
We vragen ook voldoende aandacht voor 
slachtoffers die na een gewelddaad opnieuw 
aan het werk moeten in de gevangenis. De 
drempel om opnieuw te gaan werken ligt 
vaak heel hoog. We raden de directie aan om 
dan veel te praten.”

Dat ‘register feiten door derden’ is dus heel 
belangrijk?
"Ja, het is aangewezen dat elk slachtoffer het 
register laat aanvullen. We bekijken om via 
onze softwareprogramma's de mogelijkheid 
te voorzien om dit elektronisch te doen. "

Bovendien kregen we 400.000 euro van fe-
deraal minister voor Volksgezondheid Maggie 
De Block om een transversale tool uit te wer-
ken waardoor we over alle instellingen heen 
informatie kunnen verzamelen. Dat gaat om 
een risicoanalyse ‘beeldschermwerk’ en een 
risicoanalyse psychosociale aspecten. Alle 
overheidsdiensten kunnen gebruik maken 
van die tool.”

Jullie hebben ook een belangrijke taak in 
het geven van opleidingen?
“Dat klopt. We helpen kleinere instellingen 
op weg of ondersteunen met presentaties 
preventieadviseurs rond gezondheidstoe-
zicht. Wanneer mag iemand het werk terug 

hervatten? Waarom moet men op onderzoek 
komen? Voor een werkgever is het niet altijd 
eenvoudig om dat correct in te schatten. Ze 
snappen niet altijd dat gezond werk in hun 
voordeel is.”

 

Interview: Bert Cornelis

De dokters bij Empreva worden de jong-
ste jaren natuurlijk ook geconfronteerd 
met de ‘ziekten van onze tijd’, bijvoor-

beeld burn-out en spier- en skeletaandoenin-
gen die op het vlak van het werk grote gevolgen 
kunnen hebben. Daarom specialiseert Empreva 
zich meer en meer in psychosociale risico’s en 
de preventie ervan. Empreva organiseert de 
primaire preventie voor het volledige federale 
landschap, niet enkel voor de aangesloten or-
ganisaties, en staat in voor de coördinatie van 
de acties die moeten ondernomen worden.

Psychosociale risico’s omvatten verschillende 
aspecten. Het gaat over het algemeen over 
verschillende beroepsgebonden risicofactoren 

die een invloed hebben op de psychologische 
en fysieke integriteit van de ambtenaar. Die 
risico’s zijn: een te grote werklast; tegenstrij-
dige bevelen; vernedering; relatieproblemen 
met de collega’s; gebrekkige ondersteuning 
en communicatie; isolement; verbaal en fysiek 
geweld.

Al die factoren hebben een link naar de ar-
beidsvoorwaarden, de organisatie, de inhoud 
van de job, de omstandigheden en de relaties 
op het werk. Worden ze niet tijdig aangepakt, 
kunnen ze zich uiten in stress, zich slecht in zijn 
vel voelen of zelfs een burn-out, pesterijen, on-
gewenst seksueel gedrag…  De invloed op het 
werk mag niet onderschat worden.   

Meer info over Empreva op de heel 
toegankelijke website: www.empreva.be  
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POLITIE

VSOA-Politie verstrekt basiscursus
voor preventieadviseurs

Eénmaal per jaar verstrekt VSOA-Politie de basisopleiding voor preventieadviseurs. Deze opleiding wordt binnen 

onze groep georganiseerd om onze afgevaardigden te vormen in het welzijnsdomein. Wij vinden dan ook dat iedere 

afgevaardigde die deel uitmaakt van een Comité Preventie en Bescherming op het Werk op de hoogte moet zijn van de 

basiselementen van de welzijnswetgeving.

Na tal van jaren is deze vorming nog 
steeds een succes. Telkens de data van 
deze opleiding bekend zijn, stromen 

de inschrijvingen binnen. De overgebleven 
plaatsen zijn dan beschikbaar voor afgevaardig-
den van andere groepen binnen het VSOA. Ook 
dit jaar volgen afgevaardigden van politie en 
defensie de basisopleiding.

De opleiding zelf duurt 8 dagen en wordt 
afgesloten met een examen en een bedrijfsbe-
zoek. Diverse onderwerpen uit het welzijnsbe-
leid komen aan bod: inleiding en regelgeving in 
de veiligheidswetenschappen, het dynamisch 
risicobeheersingssysteem, de arbeidsonge-
vallen, de werkplaatsen en sociale voorzienin-

gen, de arbeids- en beschermingsmiddelen, 
de psychosociale belasting, de verschillende 
actoren in het welzijnsbeleid en de technische 
aspecten van het welzijnsbeleid.

De lessen worden gegeven door interne en 
externe lesgevers. Voor een thema als brand-
veiligheid doen wij een beroep op een lesgever 
van de brandweer, alles wat te maken heeft met 
psychosociale belasting, pesten en ongewenst 
gedrag op het werk neemt een lesgever van een 
externe preventiedienst voor zijn rekening. An-
dere thema’s worden gebracht door onze eigen 
afgevaardigden die minimaal de opleiding pre-
ventieadviseur niveau 2 gevolgd hebben.
De opleiding wordt afgesloten met een schrif-

telijk examen. Wanneer een afgevaardigde van 
onze eigen groep te kennen geeft dat hij inte-
resse heeft om bijkomend de opleiding preven-
tieadviseur niveau 2 te gaan volgen, vragen wij 
om een eindwerk rond een zelf gekozen thema 
te schrijven. Dit eindwerk komt de kandidaat 
dan ook verdedigen na het schriftelijk examen. 
Op deze manier kunnen wij polsen naar de com-
petenties en de motivatie van de kandidaat om 
zich verder te scholen in deze materie. Want… 
het volgen van de cursus preventieadviseur ni-
veau 2 heeft een kostprijs die wij als organisatie 
voor onze rekening nemen.  

Vincent HOUSSIN en Patrick ROIJENS
Preventieadviseurs niveau 1
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POLITIE

Steven Roelants: 
“Onontbeerlijke 

basiskennis” 

Steven, vertel eens iets over uzelf?
Steven: “Ik ben lid van VSOA-Politie. In 1997 
trad ik in dienst bij de toenmalige Rijkswacht 
en maak sinds 2001 deel uit van de Federale 
Wegpolitie Antwerpen.  Ik ben lid geworden 
van het VSOA omdat het de grootste politie-
vakbond is met afgevaardigden in bijna elke 
eenheid.  

Wat voor mij belangrijk is, deze afgevaardig-
den zijn mensen die op het terrein staan en 
dus de lokale problematiek van de eenheden 
kennen.  Ik ben zelf afgevaardigde sinds be-
gin 2019.”

Waarom hebt u de cursus gevolgd? De 
aanleiding? Uw motivatie?
Steven: “Ik heb mij voor de cursus ingeschre-
ven omdat "welzijn op het werk" toch een 
steeds belangrijker wordend thema is.  Meer 
en meer worden er risico-analyses gemaakt 
en worden deze aan de vakorganisaties 
voorgelegd.  Ik vind het als afgevaardigde 
belangrijk dat ik deze op een correcte manier 
kan lezen en dat ik weet welke methode er 

gebruikt is.  Tevens zit ik als afgevaardigde in 
het BOC, het Basis Overleg Comité, en ben ik 
ook lid van het CPBW, het Comité voor Pre-
ventie en Bescherming op het Werk. 

Op dit comité worden ook de jaarlijkse 
plaatsbezoeken in de verschillende eenhe-
den besproken.  Na deze cursus heb je zeker 
de nodige basiskennis in deze materie.”

Wat hebt u van de cursus opgestoken? Wat 
was het meest interessante thema?
Steven: “Momenteel heb ik nog maar 2 les-
dagen gehad.  Aan welke vereisten de ar-
beidsplaatsen moeten voldoen vond ik tot 
nog toe het meest interessant.”

Vindt u dat de cursus praktisch bruikbare 
informatie heeft opgeleverd voor uw 
dagelijks werk?
Steven: “De basiskennis van welzijn op het 
werk is voor een afgevaardigde een han-
dige tool die in ons werk en als lid van het 
BOC-GPWB goed van pas komt. 

Ook het juist kunnen lezen en inschatten van 
de risico-analyses lijken me het meest waar-
devol.”

Wendy Timmerman: “Ik 
weet nu waar ik meer 

info kan vinden”

Wendy, vertel even iets over uzelf?
Wendy: “Ik werk sinds 2007 voor de poli-
tie als Calog niv C. Bij het CIC van Brussel, 
noodcentrale 101 - disp WPR en SPC. Ik heb 
6 jaar calltaking gedaan, de noodoproepen 
in Brussel beantwoord. Nadien doe ik de 
dispatching. Ik ben sinds het begin van mijn 
loopbaan bij VSOA-Politie, omdat de functie 
van afgevaardigde zeer veel engagement 
vraagt. Dat is echt mijn ding.”

Waarom hebt u de cursus gevolgd? De 
aanleiding? Uw motivatie?
Wendy: “Sinds mei van vorig jaar ben ik zelf 
afgevaardigde bij VSOA.

Dan kom je natuurlijk veel met het gegeven 
“welzijn” in aanraking. Welzijn is een onder-
werp dat mij heel erg aanspreekt. Omdat ik 
mij vooral ga bezighouden met de arbeids-
ongevallen, wou ik meer van de wetgeving 
van welzijn en het thema in het algemeen 
beter op de hoogte zijn.”

Wat hebt u van de cursus opgestoken? Wat 
was het meest interessante thema?
Wendy: “We hebben nog maar twee dagen 
opleiding gehad, dus nog niet alle thema's 
zijn aan bod gekomen.

Ik heb tot nu toe van ieder thema al iets op-
gestoken. Vooral waar je de info kan vinden, 
is voor mij al een heel grote stap vooruit.”

Vindt u dat de cursus praktisch bruikbare 
informatie heeft opgeleverd voor uw 
dagelijks werk?
Wendy: “Dat hoop ik althans, maar dat zal de 
toekomst uitwijzen.”

Argument ging zelf even bij de cursisten polsen om te weten wat zij van de cursus “preventieadviseur” bij VSOA-Politie 

vonden. Fabien, Steven, Wendy en Tom vertelden enthousiast hun verhaal. In juni volgen de examens en weten we wie 

er is geslaagd. Veel succes aan de deelnemers!
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POLITIE

Tom Vaes: “Nu kan ik 
zelf aan de slag”

Vertel even iets over uzelf Tom?
Tom: “Ik werk ongeveer een 25-tal jaren bij de 
politie. Ik ben afgevaardigde sinds een 10-tal 
jaren bij VSOA-Politie.  Sinds 1 jaar ben ik team-
chef, hoofdinspecteur, bij een nieuwe entiteit 
binnen de federale politie, DAB-Leuven, de 
Directie algemene beveiliging, hoven en recht-
banken.  Dit na een loopbaan van ongeveer 25 
jaar bij een lokale politiezone.  Hier vond ik dat 
sommige overheden soms "een loopje namen" 
met de statuten en de heersende reglemente-
ring, daarom ben ik afgevaardigde geworden.  
Mits de nodige opleidingen en "up to date" te 
blijven in het huidige "onrustige" klimaat bin-
nen de politie, kon ik reageren als afgevaar-
digde als de overheid niet correct handelde. 
Als afgevaardigde ben ik redelijk actief,  zowel 
voor mijn leden als medewerker op het natio-
naal dienstencentrum. Ook heb ik een tijdje de 
tuchtverdedigingen mee opgevolgd. Nu zit ik 
mee in de werkgroepen VSOA en fedpol DAB, 
gezien DAB een nieuwe entiteit is moet er veel 
worden overlegd.”

Waarom hebt u de cursus gevolgd? De 
aanleiding? Uw motivatie?
Tom: “Ik volgde de cursus preventieadviseur 
niveau 3 om nog meer te bekwamen, want 
"kennis is macht".   Deze doorgedreven oplei-
ding zal mij in de mogelijkheid stellen om de 
gevraagde en gestelde problemen correct op 
te lossen, expliciet onder de noemer preven-

tie & welzijn.  Zeker om te weten waar ik de 
nodige wetgeving kan vinden, zo bijvoorbeeld 
de Codex.”

Wat hebt u van de cursus opgestoken? Wat 
was het meest interessante thema?
Tom: “Ik heb al twee lessen gevolgd, dus nog 
10 te gaan. Doch die eerste lessen hebben mij 
reeds op weg gezet om zelf opzoekingen te 
doen en hoe ik toch met deze materie "preven-
tie & welzijn" verder kan omgaan.”

Vindt u dat de cursus praktisch bruikbare 
informatie heeft opgeleverd voor uw 
dagelijks werk?
Tom: Zeer zeker. DAB is nog een dienst in "con-
structie". De materie welzijn & preventie zal 
een grote rol spelen om de toekomst van DAB 
uit te stippelen. Mijn eenheid te Leuven heeft 
nog geen eigen huisvesting, wij behoren bij an-
dere federale partners. Om een eigen gebouw 
en huisvesting te bekomen voor de dienst zal 
deze opleiding me kunnen helpen.”

Fabien Lupant: “Ik heb 
veel geleerd. Het was een 

verrijkende ervaring.”
Wie bent u?
Fabien: “Ik ben geboren in Frameries, regio 
Mons-Borinage. Na mijn studies toegepaste 
kunsten in de eerste graad van het secundair 
onderwijs, vervulde ik mijn legerdienst in 
Duitsland van september 1991 tot mei 1992. Ik 
had het daar naar mijn zin, en dat bracht mij er 
toe beroepsvrijwilliger te worden bij het leger. 

Als afgevaardigde van VSOA-Defensie, was ik 
blij het team van VSOA-Politie te kunnen ont-
moeten tijdens de opleiding Preventie.”

Waarom volgde u deze opleiding? Wat was 
uw motivatie?
Fabien: “Door wat ik zag bij de inspecties op de 
werkvloer, besefte ik hoe belangrijk het is om 
op de hoogte te zijn van de regels rond welzijn, 
preventie en pesten op het werk, en psycholo-
gische aandoeningen zoals burn-out, enz. De 
overheid verwaarloost al te vaak haar perso-
neel, door een gebrek aan ondersteuning en te 
weinig materiële investeringen. Omdat ik zelf al 
wantoestanden had meegemaakt bij de infan-
terie, was ik erg gemotiveerd om vakbondsaf-
gevaardigde te worden. Sinds december 1998 
ben ik afgevaardigde, en heb dan ongeveer 5 
jaar de leiding gehad over het basisoverleg-
comité in mijn huidige eenheid, in het militair 
hospitaal van Neder-Over-Heembeek.” 

Wat hebt u geleerd uit deze opleiding? Wat 
was het interessantste onderwerp?
Fabien: “Ik heb veel geleerd uit deze opleiding! 
Ze was in alle opzichten erg verrijkend. De er-
varingen en getuigenissen van de deelnemers 
waren inspirerend en zullen de komende we-
ken in praktijk gebracht worden. De arbeids-
wetgeving, de verschillende lessen, en de 
video’s die we zagen benaderen het bedrijfsle-
ven op een heel andere manier. Zowel bij de 
politie, de brandweer en het leger stellen we 
dezelfde problemen vast: een gebrek aan in-
vesteringen in het personeel. Alle behandelde 
onderwerpen waren relevant. Tijdens de oplei-
ding realiseerden we ons overigens ook dat het 
gras niet altijd groener is aan de overkant.”

Kan u wat u geleerd heeft in deze opleiding 
gebruiken in uw dagelijkse praktijk?
Fabien: “Dankzij de opleiding van VSOA-Politie 
heb ik veel geleerd uit de ervaringen van ande-
re deelnemers. Bij toekomstige inspecties op 
de werkvloer kan ik de situatie beter inschat-
ten en ben ik beter op de hoogte van de mo-
gelijke acties die ik kan ondernemen, zowel 
intern als tegen de overheid.  

Samenstelling: Bert CORNELIS

www.vsoa-pol.be volg ons op:            /vsoapolitie
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LRB

Sinds vele jaren worden die werkvoor-
waarden, die met de dag verslechteren, 
door VSOA-LRB vastgesteld en aan de 

kaak gesteld. 
Die zijn van verschillende aard, met elk op zijn 
niveau een dramatische impact op de geestes-
gezondheid van het personeel:  
• de relaties, met een stijgend aantal patiën-

ten en hun families, die verslechteren. Het 
gebrek aan respect, eerbiediging, de eisen 
en het gevoel van straffeloosheid beschadi-
gen onherroepelijk de arbeidsvoorwaarden 
van het personeel dat vaak eenzaam en 
machteloos staat tegenover het “geweld” in 
de menselijke relaties; 

• het schrijnend tekort aan zorgpersoneel 
laat zich dagelijks voelen en drukt zwaar 
op de moraal en de gezondheid. De maat-
regelen die in de loop van de laatste jaren 
zijn genomen, lijken nochtans niet in de 
juiste richting te gaan.  De verlenging van 
de loopbanen en de onzinnige “IFIC”-functie-
classificatie. VSOA-LRB heeft zich hiertegen 
sterk verzet, want we zijn ervan overtuigd 
dat hieruit op middellange termijn drama-
tische ongelijkheden zullen ontstaan; een 
gebrek aan belangstelling voor de opleidin-

gen naar specialisaties en een nog grotere 
schaarste in gespecialiseerd zorgpersoneel 
zullen daaruit voortvloeien. Om die redenen 
zal VSOA-LRB dat volledig uit de realiteit los-
gekoppelde willekeurig rekenrooster steeds 
maar bestrijden. 

• Met een gelijk studieniveau staan de salaris-
waarderingen van het personeel in gezond-
heidszorgen lager dan het gemiddelde van 
de lonen die verdiend worden in de andere 
activiteitensectoren. Rekening houdend met 
de psychosociale belasting, de fysieke last, 
de onregelmatige en oncomfortabele pres-
taties eist VSOA-LRB een opwaardering van 
de barema’s over de gehele sector. 

• Heel wat sites, gebouwen en lokalen bieden 
geen moderne en optimale werkvoorwaar-
den meer voor het personeel. Soms verwekt 
het materieel of het tekort hieraan bezorgd-
heid bij die plichtbewuste professionelen in 
gezondheidszorg. Door de gebrekkigheid 
van het werkkader en van de « tools » ont-
staat er onveiligheid voor de patiënten en 
meer verantwoordelijkheid op de schouders 
van de werknemers. Voor VSOA-LRB moet 
de investering in het werkkader lineair zijn 
en ze mag niet tegenovergesteld worden 

aan de investering in het voordeel van het 
personeel. 

Met deze vaststellingen krijgen we zicht op 
de explosieve mix die zwaar op de moraal en 
de gezondheid van het personeel in “Gezond-
heidszorg” weegt. Burn out heeft een impact 
op het personeel in die sector. We dragen een 
enorme verantwoordelijkheid: de vertegen-
woordiging van degenen die “vergeten”, “on-
derdrukt”, “”toegewijd” zijn. Gezondheidszorg? 
Jawel, maar niet ten koste van de gezondheid 
van de werknemers! We hopen op de vorming 
van een volwaardige federale regering om die 
onderwerpen centraal in de toekomstige on-
derhandelingen te plaatsen. 
VSOA-LRB is nu al aan de slag om die onder-
werpen naar de gewestelijke regeringen te 
dragen.  
Beste leden, wees ervan verzekerd dat u op de 
syndicale gezondheid van VSOA-LRB zult kun-
nen rekenen om de nodige “rappel-inspuitin-
gen” toe te dienen aan onze beleidsvoerders.
 

François ROOSENS
Voorzitter LRB Waalse Regio

Gezondheidszorg! En mijn gezondheid dan?
Moedig, toegewijd, eerbiedig, gedisciplineerd, behulpzaam… Zo wordt het personeel in “Gezondheidszorg” gekenmerkt. 

De ministers volgen elkaar op, ze erkennen allen hoe zwaar de werklast weegt op de schouders van het zorgpersoneel, ze 

zeggen allemaal dat ze begrijpen wat vermoeidheid en uitputting betekenen in steeds moeilijkere werkvoorwaarden. Er 

komen echter maar weinig ernstige daden voor het doorbreken van de negatieve spiraal, die de werkvoorwaarden naar 

het onaanvaardbare slingert. Maar wat is er gaande? 
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Welzijn is essentieel binnen een goed 
werkende organisatie. Ons wel-
zijnsbeleid gaat uit van preventie. 

Medewerkers stimuleren tot zelfstandigheid, 
participatie en ontplooiing is hierbij het devies. 
Het uitgangspunt is dat de medewerker van de 
FOD Financiën zelf verantwoordelijkheid draagt 
voor zijn doen en laten in zijn sociale- en werk-
omgeving. Voor diegenen die niet voor zichzelf 
kunnen opkomen wordt hulp geboden, zolang 
dit nodig is.

Preventief Gezondheidstoezicht
Als je vragen hebt over je fysieke of mentale ge-
zondheid in functie van je job kan je kiezen voor 
een spontane raadpleging en dit aanvragen bij 
de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer als je 
denkt dat dit gerelateerd is aan je werk. Je moet 
wel je werkgever verwittigen bij een consultatie 
tijdens de werkuren.

Voor een werkhervatting na een langdurige af-
wezigheid wegens ziekte, kan je eveneens een 
spontaan bezoek aanvragen met het oog op 
werkhervatting of eventuele aanpassing van de 
werkpost. Hierbij bespreekt de geneesheer je 
gezondheidstoestand en je werkpost. 

Je moet er echter wel mee akkoord gaan dat 
de arbeidsgeneesheer contact opneemt met 
je behandelende arts en het medisch dossier 
raadpleegt.
De arbeidsgeneesheer kan aan de werkgever 
eventueel aangepaste maatregelen voorstellen.
Voor meer informatie kan je terecht bij het 
VSOA, en bij de dienst Empreva, WTC III, 6de 
verdieping.

Ergonomie op het werk
Dit heeft tot doel het werk, de applicaties en de 

omgeving aan te passen aan de medewerkers. 
De diensten die waken over de ergonomie op 
het werk zijn: de Stafdienst Begroting en Be-
heerscontrole (Afdeling Logistiek), de Interne 
Dienst voor Preventie en Bescherming op het 
werk (IDPBW) en de Arbeidsgeneeskundige 
Dienst. 

Ergonomie betekent dus dat wat is aangepast 
op het vlak van: bescherming van de volksge-
zondheid; de ontwikkeling van het welzijn; de 
veiligheid in het werkmilieu; zoeken naar doel-
treffendheid; optimalisering van de kwaliteit 
van de werkomgeving; enz …

Meer info vindt u ook op de site van de FOD 
Werkgelegenheid en op de site van Fedweb.

Stress en Burn-Out
We kennen het allemaal, maar hoe we er mee 
omgaan, bepaalt het effect ervan.
Een gezonde dosis stress kan goed zijn als mo-
tivator, maar teveel stress kan verstrekkende 
gevolgen hebben,  zoals een burn-out.
Wij moeten onze job soms in stresserende om-
standigheden uitoefenen, de FOD is zich daar-
van bewust. We moeten dus met onze stress 
leren omgaan en ons energiepeil in het oog 
houden om een burn-out te vermijden.

Wat je zelf kan doen is:  de symptomen herken-
nen; het aandeel in de stress herkennen; het ge-
deelte stress te wijten aan het werk herkennen; 
een pauze nemen; leren ontspannen; je stress 
beheersen.
De academie biedt opleidingen aan die beter le-
ren omgaan met stress via “my academy”.
Er is ook een brochure “Omgaan met stress en 
burn-out” raadpleegbaar op het intranet van 
P&O.

Griepvaccin
De FOD betaalt eenmaal per jaar het remgeld 
(ten belope van een maximum bedrag van 20 
euro) van het griepvaccin terug. Aanvragen 
dienden ingediend te worden tot uiterlijk 29 
februari 2020 en de terugbetalingen gebeuren 
in de loop van april 2020. Denk er aan volgend 
jaar !
De ideale periode voor de vaccinatie is van half 
oktober tot half november.
Regel een afspraak met de arts en vraag een 
voorschrift voor het vaccin.
Koop het vaccin bij de apotheker. Vergeet zeker 
niet het BVAC-ATTEST aan te vragen (gedetail-
leerd kasticket).
Bewaar het vaccin in de koelkast.
Ga terug bij de huisarts met het vaccin.
Vraag aan je mutualiteit de afrekening van de 
kosten van de arts (kwitantie).
Stuur het BVAC-attest, de kwitantie van de mu-
tualiteit en het volledig ingevulde en onderte-
kende aanvraagformulier voor terugbetaling 
door via het webformulier P&O.

Beeldschermbril
Breng je het grootste deel van je arbeidstijd 
door voor een beeldscherm? Word je daar moe 
van, krijg je droge ogen of heb je ’s avonds 
hoofdpijn? Neem deze symptomen ernstig en 
maak een afspraak met je oogarts. De noodzaak 
om een beeldschermbril te dragen moet effec-
tief worden vastgesteld bij een test van het ge-
zichtsvermogen.
De FOD Fin betaalt een deel van de gemaakte 
kosten terug van de consultatie bij de oogarts 
en van de aankoop van een bril die specifiek 
dient voor beeldschermwerk.
Deze tussenkomst tot 100 euro wordt 1x per 
jaar toegekend.
Enkel een bril met glazen die uitsluitend dient 

“Elke medewerker zijn 
verantwoordelijkheid”

Debora Magerman (Inning en Invordering FOD Financiën) spreekt over “Welzijn op het Werk”

Debora Magerman, werkzaam bij de Algemene Administratie Inning en Invordering, ondervoorzitster van de Regionale 

Brabant en van de Sector Inning en Invordering, sprak op de Algemene Vergadering van het VSOA-Financiën over “Het 

welzijn op het werk” en meer specifiek over gezondheid. 
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voor het verbeteren van intermediair zicht kan 
worden beschouwd als correctiebril voor beeld-
schermwerk. Voor een gewone bril met glazen 
voor het dagelijks leven, een zonnebril of fan-
tasiebrillen worden GEEN tussenkomsten toe-
gekend.
De procedure voor de aanvraag van tussen-
komst is als volgt: het formulier “aangifte van 
schuldvordering” via intranet van P&O invullen; 
de aankoopfactuur, het brilvoorschrift en het 
medisch voorschrift bijsluiten; duidelijk vermel-
den dat het om een beeldschermbril gaat
Deze documenten versturen via het webformu-
lier of  naar de stafdienst P&O.

Strijd tegen sedentariteit
Met sedentariteit wordt de volledige tijdsduur 
bedoeld die iemand wakker is zonder enig ener-
gieverbruik. Iemand die bijvoorbeeld uren na 
elkaar tv zit te kijken, achter zijn bureau zit of in 
de wagen of openbaar vervoer zit.
De meeste mensen bewegen het grootste deel 
van de dag bitter weinig en worden bijgevolg 
allemaal getroffen door deze kwaal. Net daarom 
vormt de strijd tegen sedentariteit een grote 
uitdaging.

Verschillende studies tonen het verband aan 
tussen de sedentariteit en de schadelijke gevol-
gen ervan voor de gezondheid. Alhoewel deze 
kwaal kan worden vermeden, is ze de belang-
rijkste doodsoorzaak ter wereld geworden, zelfs 
vóór het tabaksgebruik.

Het is van essentieel belang om eens recht te 
staan en de spieren opnieuw te gebruiken door 
een paar basisbewegingen te maken.
Personen die sedentair gedrag vertonen lopen 
een verhoogd risico op: cardiovasculaire aan-
doeningen; problemen met de ademhaling; 
overgewicht; diabetes type 2; te hoge bloed-
druk en cholesterol; kankers.

Ideaal is regelmatig bewegen en de benen 
meerdere keren per dag strekken. Wil je belang-
rijke positieve veranderingen beginnen zien in 
jouw gezondheid, dan is sport de oplossing! 
Ga naar de intranetpagina van “Sport On Job” 
en bekijk wat er tijdens de middagpauze op 
sportief gebied allemaal te doen valt in en rond 
het gebouw waar jij tewerkgesteld bent.
Er is trouwens sprake van dat de sportinfrastruc-
tuur en het sportaanbod nog zal verbeteren.
En wist je dat je ook tot 25 euro kan terugkrijgen 

via de mutualiteit als je bij een sportclub aange-
sloten bent?

Tijdelijke mutatie 
Je kan een tijdelijke mutatie wegens gezond-
heids- of familiale redenen aanvragen naar een 
andere administratieve standplaats; voor een 
periode van maximum 12 maanden; die kan 
worden verlengd per periode van maximum 12 
maanden bij ernstige redenen die dit rechtvaar-
dige; als je statutair of contractueel bent.

Vanzelfsprekend staat het VSOA altijd ter be-
schikking voor wie vragen heeft of inlichtingen 
wenst over al de hierboven aangehaalde pun-
ten. 

Het VSOA kan jullie begeleiden en informeren in 
al deze zaken, indien jullie dat wensen. 

Debora MAGERMAN
Lid Nationaal Comité 

VSOA-Financiën
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Psychosociale ondersteuning tijdens 
missies in de praktijk

Het land beschermen betekent voor de militairen en bepaalde burgers van het Departement vaak dat ze in het buitenland 

worden ingezet om de vrede te bewaren en conflicten te voorkomen. De recente incidenten in Mali herinneren ons eraan 

hoe gevaarlijk en specifiek een militaire carrière is. De militairen beschermen immers de bevolking, maar wie beschermt 

hen? Een woordje meer over psychosociale hulp tijdens missies.

Om goed te begrijpen wat psychosociale ondersteuning tijdens missies 
inhoudt, is het belangrijk om rekening te houden met de veelzijdige 
invulling ervan. Defensie is geen doorsnee onderneming. We hebben 

het geluk dat we beschikken over aalmoezeniers, moreel consulenten, sociale 
assistenten, psychologen enz. De uitdaging bestaat er dan ook in om iedereen 
te coördineren om doeltreffende ondersteuning te kunnen bieden tijdens de 
missies.

Van missieplanning tot terugkeer naar België
“We werken stapsgewijs”, vertelt Majoor Michel Remacle van de Interne Dienst 
voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW). “Nog voor een deta-
chement op missie wordt gestuurd, bezorgen we het departement Operaties 
en Training (Ops&Trg) een analyse van de psychosociale risico’s voor de be-
stemming in kwestie. Afghanistan en Mali kunnen bijvoorbeeld niet over één 
kam worden geschoren. Zodra Ops&Trg over de resultaten van de analyse be-
schikt, kunnen er maatregelen worden genomen om de risico’s te beperken.” 
De analyse van de bestemming is optioneel en gebeurt op vraag van Ops&Trg, 
maar de analyse van de psychosociale risico’s voorafgaand aan de missie is 
dat niet! Op die manier kunnen immers voor de start specifieke risico’s worden 
geïdentificeerd, waarvoor dan vooraf oplossingen kunnen worden uitgewerkt. 
“Een PSA (Psychosocial Advisor), zeg maar een preventieadviseur voor psy-
chosociale aspecten, krijgt de opdracht om een collectieve analyse van de 
situatie te maken. Afhankelijk van de grootte van het detachement zal hij een 
vragenlijst gebruiken, de militairen persoonlijk ontmoeten enz.”, verduidelijkt 
Majoor Remacle. “Op basis van die analyse kunnen we ook bepalen of er een 
Contact Team ter plaatse moet zijn tijdens de missie.” 

Mali onder hoogspanning
Tijdens het eerste incident in Mali op 1 januari 2020 was er net een Contact 
Team met twee PSA’s ter plaatse. “Het was echt toeval dat er zich een incident 
voordeed op het moment dat we personeel ter plaatse hadden. De manier 
waarop we hier psychosociaal mee omgesprongen zijn, is echter allerminst 
toevallig!”, zegt Luitenant-Kolonel Sylvie Aerens, die het psychosociale plat-
form coördineert binnen de DG H&WB. “We hebben onmiddellijk de nodige 
maatregelen genomen, zoals de opdracht van het Contact Team met PSA’s 
verlengen en contact opnemen met de psychologen van het Centrum voor 
Geestelijke Gezondheid en de sociale assistenten van de Sociale Dienst om de 
gezinnen te ondersteunen.” 
Toen op 24 januari 2020 een tweede Dingo vernietigd werd door een IED, was 
er helaas geen PSA meer ter plaatse. Er werd echter tot ‘s nachts steun voor-
zien en de volgende dag was er al een Contact Team met een PSA en een psy-
choloog van het Centrum voor Geestelijke Gezondheid onderweg naar Mali.
Het Bataljon-ISTAR heeft op nauwelijks een maand tijd twee grote incidenten 
meegemaakt. Indien ze niet gekaderd worden, kunnen dergelijke voorvallen 
sporen nalaten. Om re-integratieproblemen en eventuele traumatische gevol-
gen op lange termijn te vermijden wordt voor het detachement uitzonderlijk 
een adaptatiesas voorzien. Dergelijke sas, die ook in andere Europese legers 
worden toegepast, vormen een moment om de overstap te maken tussen de 
missie en de terugkeer naar huis. “Het gaat allerminst om vakantie!”, bena-
drukt Luitenant-Kolonel Aerens. “Een adaptatiesas omvat enkele dagen met 
psychosociale ondersteuningsactiviteiten onder begeleiding van een multi-
disciplinair team, zodat de militairen de overstap kunnen maken van de missie 
naar de thuisomgeving. In dat opzicht is zo’n sessie zelfs een inherent onder-
deel van de missie.”

Gezien de risico’s die ze in het buitenland nemen, is het noodzakelijk om onze 
militairen een goede psychosociale ondersteuning te bieden. Een dergelijke 
ondersteuning getuigt ook van het respect voor het beroep en de erkenning 
van de specificiteit ervan. Tijdens het eerste incident in Mali kon Defensie 
dankzij een gelukkige samenloop van omstandigheden (de aanwezigheid van 
PSA’s ter plaatse) snel reageren op de situatie. Maar wat als er zich twee in-
cidenten hadden voorgedaan op twee verschillende locaties? Voor VSOA-De-
fensie is het essentieel dat de diensten voor psychosociale ondersteuning de 
nodige middelen krijgen om optimaal in te spelen op de behoeften van het 
personeel bij dit soort incidenten. 
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In de schoenen van de 
preventieadviseur

De preventieadviseur is een van de spilfiguren op het vlak van welzijn op het werk. Om meer te weten te komen over dit 

nog te weinig bekende beroep hadden we een gesprek met Dimitry Modaert, vaste afgevaardigde bij VSOA-Defensie en 

preventieadviseur.

Hoe bent u terechtgekomen in de wereld van preventie?
“Na de Koninklijke Militaire School werkte ik als logistiek officier, lid van 
de hiërarchische lijn. Van 2006 tot 2011 vertegenwoordigde ik mijn 
korpschef in het Basis Overleg Comité (BOC). Daar heb ik echt kennisge-
maakt met het domein van de preventie. Dat rechtstreekse contact met 
de actoren op het terrein heeft mijn nieuwsgierigheid gewekt.”  

En u hebt de stap gezet?
“Ja. Ik voelde echt die drang om mijn collega’s te helpen, in ruime zin. Ik 
heb de opleiding preventieadviseur niveau 1 gevolgd en ben begonnen op 
de Lokale Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk van Amay!”

De overstap van lid van de hiërarchische lijn naar preventieadviseur is 
toch een hele verandering?
“Ja en nee. Mijn ervaring als officier kwam in feite enorm van pas. Om 
te kunnen helpen moet je de verwachtingen en behoeften van het com-
mando begrijpen! Zo niet, heb je geen grip op de realiteit en ben je dus 
minder nuttig. Ik denk dat deze aanpak resultaat heeft opgeleverd, want 
het commando zag al snel in dat mijn voorstellen realistisch en uitvoer-
baar waren. Dat werkt natuurlijk in beide richtingen: aangezien ik zelf een 
leidinggevende functie had bekleed, zou ik een ‘neen’ niet zomaar aan-
vaarden als ik zeker wist dat het haalbaar was!” 

Wat houdt het werk van een preventieadviseur bij Defensie concreet in?
“Naast de adviezen aan de werkgever en de deelname aan het BOC zijn er 
vooral de bezoeken aan de werkplaatsen. Dat is het uitgelezen moment 
om in contact te komen met de werknemers en de hiërarchische lijn en 
om de dagelijkse problemen te bespreken. Zo zijn we er onder meer in 
geslaagd de asbestproblematiek op een meer structurele manier aan te 
pakken en geen half werk te doen. Proactief werken valt uiteraard niet bij 
iedereen in goede aarde.”

Bedoelt u dat u mensen in het harnas jaagt?
“Dat kan gebeuren, ja, en daarom is de wettelijke onafhankelijkheid van 
de preventieadviseur en de bescherming die daaruit voortvloeit van fun-
damenteel belang. Ik werd in het verleden al eens geïntimideerd over 
bepaalde dossiers en dat is natuurlijk onaanvaardbaar! In een organisatie 
die zo piramidevormig is als Defensie, is het soms moeilijk om je exper-
tise te laten gelden als je niet de ‘juiste’ rang hebt. Dat is helaas een 
realiteit voor preventieadviseurs.”

U hebt uw functie als preventieadviseur in 2015 ingeruild voor de 
job van permanent afgevaardigde bij VSOA-Defensie. Vanwaar deze 
keuze? 
“Eigenlijk was dat voor mij een logisch vervolg. De raakvlakken tussen 
beide functies zijn uiteraard de werkomstandigheden willen verbeteren 
en mensen helpen. Bij VSOA-Defensie kan ik nu mijn standpunt geven 
en dit tot het einde toe verdedigen, daar waar ik in mijn vorige functie 
maatregelen voorstelde die niet altijd opgevolgd werden. Op den duur 
wordt dat frustrerend.”

Als we kijken naar uw traject, was u achtereenvolgens lid van de 
hiërarchische lijn, onafhankelijk preventieadviseur en nu lid van een 
vakbondsorganisatie!
“Ja, dat is vrij ongewoon, denk ik! Maar het is enorm verrijkend om al deze 
ervaring te kunnen benutten.  Ik heb een zeer goede kennis van de acto-
ren en de wereld van preventie. Ik ken de praktische realiteiten van alle 
‘partijen’ en zo kan ik vandaag onze leden op de best mogelijke manier 
verdedigen!” 

DEFENSIE

Dimitry Modaert, permanent afgevaardigde bij VSOA- Defensie en preventieadviseur. 
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POST

Vernieuwde medische controle
bij bpost

Iedereen weet dat als men ziek is, er een controle kan plaatsvinden. Al jaar en dag gebeuren deze controles op 

onaangekondigde momenten op de verblijfplaats van de patiënt. Bpost heeft nu beslist om dit systeem te moderniseren 

met ingang van 1 april 2020, met als bedoeling dat er minder controles zullen plaatsvinden.

Om de nieuwe procedure uit te rollen 
heeft bpost een contract gesloten met 
MediCheck. Dit orgaan garandeert dat 

er binnen de 15 kilometer van elke medewer-
ker een controlekabinet beschikbaar is. Of je als 
zieke medewerker het huis mag verlaten of niet, 
speelt een grote rol bij de manier waarop de 
controle zal uitgevoerd worden. 

Mogelijkheden
Je mag het huis verlaten en er is binnen de 15 
km van je verblijfplaats een kabinet van een con-
trolearts: in de plaats van een onverwachte con-
trole zal er een uitnodiging per SMS verstuurd 
worden. Daarna wordt er nog een tweede SMS 
verstuurd ter herinnering en dit 24 uur voor de 
afspraak. De medewerker zal dus naar het kabi-
net moeten gaan. De kosten voor deze verplaat-
sing worden automatisch vergoed op basis van 
het forfait dat nu reeds van toepassing is.

Je mag het huis niet verlaten of er is geen kabi-
net van een controlearts binnen de 15 km van 
je verblijfplaats: het personeelslid zal een SMS 

ontvangen waarbij hij/zij geïnformeerd wordt 
dat de controlearts zal langskomen. Indien men 
dan niet thuis is, wordt de ziekteperiode omge-
zet in een periode van niet bezoldigde afwezig-
heid ingevolge een administratieve onregelma-
tigheid.

Als het personeelslid van zijn huisarts de toe-
stemming krijgt om zijn verblijfplaats te verla-
ten, maar zich in een situatie van verminderde 
mobiliteit bevindt, vastgesteld door de behan-
delende arts of door de controlearts, vindt de 
medische controle ook op de verblijfplaats van 
de werknemer plaats.

Op de SMS die u van MediCheck ontvangt kan u 
zo nodig steeds reageren. 

Geen sms
Indien bpost geen gsm-nummer van het per-
soneelslid heeft of indien MedicCheck geen 
ontvangstbewijs (wanneer je gsm aanstaat 
ontvangt Medicheck automatisch een notifica-
tie-sms) van de notificatie-sms ontvangt, dan 

kan er nog een onaangekondigd huisbezoek 
plaatsvinden. In geval van afwezigheid, wordt 
zoals vroeger een briefje achtergelaten, waarbij 
je opgeroepen bent om je de volgende dag op 
het kabinet aan te melden. Uiteraard blijft de 
beroepsprocedure die afgesproken is in de cao 
2019-2020 van toepassing.

De volledige procedure zal in de komende we-
ken via het management uitgelegd worden 
aan alle medewerkers. Daarnaast zal er bij de 
loonfiche van februari en maart 2020 een brief 
gevoegd worden, waarbij enerzijds de procedu-
re wordt uitgelegd en anderzijds met de vraag 
om uw gsm-nummer door te geven. Het is niet 
verplicht om uw nummer op te geven, een con-
trole via het oud systeem kan in dat geval ook 
gebeuren.

Signaleer problemen
Na drie maanden zal het nieuwe systeem samen 
met de vakbonden geëvalueerd worden. Hou 
ons via uw sectorafgevaardigde op de hoogte 
van eventuele problemen. 

NIEUW! Onze nieuwsbrief
Vanaf nu kunt u zich als lid inschrijven om de nieuwsbrief ‘VSOA-Post’ te ontvan-

gen. Mail uw naam, stamnummer en e-mailadres naar newsletter-post@vsoa.eu

U krijgt de nieuwsbrief maandelijks na het Paritair Comité. Is er belangrijke informatie te 
melden, dan laten we u dat ook graag via onze nieuwsbrief weten. 



20 VSOA argument maart 2020 maart 2020 VSOA argument  21

POST

Mogelijke armoede wenkt voor contractuele 
personeelsleden

Re-integratie

Eind 2016 werd de re-integratiewet aangepast door de wetgever. Dit had voor zowel werkgevers en werknemers enorme 

gevolgen. De bedoeling van de wetwijziging was om langdurige zieken opnieuw aan het werk te krijgen. Er zijn echter 

nog heel wat hiaten, zodat de wet zijn doel geregeld voorbijschiet.

Wat is re-integratie?
Re-integratie is het bevorderen van werknemers 
die tijdelijk of definitief het afgesproken werk 
niet kunnen uitvoeren omwille van een medisch 
(psychisch of fysisch) probleem, tijdelijk of defi-
nitief aangepast of ander werk te geven. Tijdelijk 
wordt toegepast in afwachting van het opnieuw 
uitoefenen van het overeengekomen werk, ter-
wijl definitief van toepassing is indien men defi-
nitief ongeschikt wordt geacht. 
De procedure van re-integratie kan worden aan-
gevraagd door de werknemer (of behandelende 
arts) op het moment dat men over een attest 
beschikt van de behandelende arts dat men tij-
delijk of definitief het afgesproken werk niet kan 
uitvoeren. Ook de adviserende geneesheer (mu-
tualiteit) kan twee maanden na de aangifte van 
de arbeidsongeschiktheid nagaan of de werk-
nemer in aanmerking komt voor re-integratie. 
Ten slotte kan de werkgever na vier maanden 
arbeidsongeschiktheid, of wanneer de werkne-
mer een attest van definitieve ongeschiktheid 
ontvangt van de behandelende arts, een re-in-
tegratietraject opstarten.

De arbeidsgeneesheer is uiteindelijk de persoon 
die het re-integratie onderzoek uitvoert. Hij/zij 
overlegt hierbij met de werknemer, de behande-
lende geneesheer, de adviserend geneesheer, 
de direct leidinggevende en eventueel de inte-
gratiecoördinator en/of preventie. Dit zou moe-
ten gebeuren vanuit een positieve benadering, 
door na te gaan wat de werknemer wel nog kan. 

De uiteindelijke beslissing volgend uit de re-in-
tegratiebeoordeling kan veelvuldig zijn:
1. de mogelijkheid bestaat dat men op termijn 

het overeengekomen werk kan hervatten. 
Ondertussen is aangepast werk of ander werk 
mogelijk;

2. de mogelijkheid bestaat dat men op termijn 
het overeengekomen werk kan hervatten. 
Ondertussen is aangepast werk of ander werk 
niet mogelijk;

3. men is definitief ongeschikt om het overeen-
gekomen werk te hervatten, maar men is wel 
in staat om aangepast werk of ander werk uit 
te voeren;

4. men is definitief ongeschikt om het overeen-
gekomen werkt te hervatten, en is niet in 
staat om aangepast of ander werk uit te voe-
ren bij deze werkgever;

5. het is om medische redenen niet opportuun 
om momenteel een re-integratietraject te 
starten.

Waar zit het probleem?
Contractuele medewerkers hebben bij ziekte 
één maand gewaarborgd loon, waarna men een 
uitkering ontvangt van de mutualiteit. Indien 
men de derde beslissing heeft genomen, waar-
bij men definitief ongeschikt is verklaard, maar 
wel aangepast of ander werk kan uitvoeren, dan 
begint de lijdensweg. De werkgever beschikt 
over één jaar om een re-integratieplan op te 
stellen om aangepast of ander werk te vinden. 
Slaagt men hier niet in, dan wordt het contract 
ontbonden zonder opzegtermijn of vergoeding.

Concreet voorbeeld
Een werknemer van een overheidsbedrijf heeft 
een vast contract van onbepaalde duur, en voert 
voornamelijk fysieke arbeid uit. Betrokkene 
valt tijdens het weekend, en loopt daarbij een 
complexe breuk op aan de arm. Deze persoon 
dient meerdere malen een chirurgische ingreep 
te ondergaan, waarna wordt vastgesteld dat de 
kracht in de arm nooit meer dezelfde zal zijn als 
voorheen. Zijn medisch attest geeft aan dat hij 
om te beginnen drie maanden arbeidsonge-

schikt is, waarna deze termijn nog meerdere 
malen wordt verlengd. Vanaf de tweede maand 
van zijn afwezigheid ontvangt hij een vervan-
gingsinkomen van de mutualiteit.

Na enkele maanden (meer dan vier) vraagt 
het management van het overheidsbedrijf een 
re-integratie aan. De beslissing die genomen 
wordt, is de derde mogelijkheid, waarbij hij 
definitief ongeschikt is verklaard voor het werk 
dat hij deed, maar dat er wel aangepast of ander 
werk kan worden uitgevoerd. Hij blijft verder een 
uitkering van zijn ziekenfonds ontvangen tot de 
adviserende geneesheer beslist dat betrokkene 
opnieuw aan het werk kan, al dan niet aange-
past werk. Vanaf dat moment ontvangt hij geen 
uitkering meer. 
Aangezien noch de werkgever, noch het zieken-
fonds voor een inkomen zorgt voor betrokkene, 
blijft hij met lege handen achter. Uit eigen initia-
tief, contacteert hij de VDAB om zich in te schrij-
ven voor een opleiding, wat hem geweigerd 
wordt wegens het feit dat hij niet uitkerings-
gerechtigd werkloos is. Waar hij ook aanklopt, 
nergens kan men hem blijkbaar helpen.
Wat hij op dat moment echter niet weet, en dit 
wordt hem ook niet gemeld, is dat hij recht heeft 
op een tijdelijke uitkering van de RVA wegens 
medische redenen. Hiervoor dient hij enkel aan 
zijn personeelsdienst een formulier C3.2 aan te 
vragen, dat hij dan aan de RVA overmaakt. 

De wetgeving garandeert dus wel degelijk 
dat men een inkomen kan behouden, maar de 
communicatie hierrond is verre van duidelijk. 
Re-integratie moet voorkomen dat men zomaar 
ontslagen wordt, maar belangrijker is dat men 
niet in de kou komt te staan. Daarom is het van 
groot belang dat iedereen weet waar men recht 
op heeft.  
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ONDERWIJS

Stijging ziektedagen zorgwekkend
De cijfers uit het rapport “Ziekteverzuim 2018 Vlaams onderwijspersoneel” tonen aan dat het ziekteverzuim het laatste 

decennium blijft stijgen. Niet alleen de cijfers, maar vooral de oorzaken voor alweer een toename van het ziekteverzuim 

zijn meer dan zorgwekkend.

Welzijn in het onderwijs: werkbaar werk nu!

Het rapport “Ziekteverzuim 2018 Vlaams 
onderwijspersoneel” kreeg in de Vlaam-
se pers opnieuw ruime aandacht. Te-

recht, want niet alleen opnieuw de cijfers, maar 
vooral de oorzaken voor alweer een toename 
van het ziekteverzuim zijn meer dan zorgwek-
kend. Het zijn in hoofdzaak “psychosociale aan-
doeningen” zoals stress, depressie en burn-out 
die het ziekteverzuimpercentage de hoogte in-
jagen. 

De cijfers
Uit de cijfers in het jaarlijks rapport van AgODi 
(Agentschap voor Onderwijsdiensten) blijkt, dat 
er in 2018 opnieuw een weliswaar lichte stijging 
te noteren valt voor wat het gemiddeld aantal 
ziektedagen per personeelslid betreft en dit in 
vergelijking met 2017. In 2018 komt dat gemid-
deld neer op 16,37 ziektedagen per personeels-
lid  tegenover 15,87 ziektedagen in 2017.  

Het ziekteverzuimpercentage – dat percentage 
vertaalt hoeveel procent van de dagen een on-
derwijspersoneelslid gemiddeld afwezig is als 
gevolg van ziekte – steeg in 2018 naar 4,48 % 
tegenover 4,35 % in 2017, 4,32 % in 2016 en 
3,98 % het jaar daarvoor.

Significant is toch wel dat het ziekteverzuimper-
centage gradueel toeneemt naargelang men 
ouder wordt. Zo zijn onderwijspersoneelsleden 
tussen 56 en 65 jaar gemiddeld bijna 32 dagen 
per jaar afwezig wegens ziekte. Personeelsle-
den tussen 26 en 35 jaar zijn 6 dagen per jaar 
ziek, maar ook in deze categorie is de stijging 
duidelijk merkbaar.  

De diagnose én de oorzaak
Diepgaander onderzoek van de cijfers vertelt 
ons, dat het vooral “psychosociale aandoenin-
gen” zijn die het aantal ziektedagen de hoogte 
injagen. Zo was in 2017 maar liefst 39,01 % 
(37,90 % in 2016) van de ziektedagen het ge-

volg van een psychosociale aandoening zijnde: 
stress, burn-out en/of depressie… Het laatste 
rapport toont aan dat dit percentage ondertus-
sen aanschurkt tegen de 40 %. Qua pathologie 
kan dit tellen. Het is vooral - en eigenlijk ook niet 
verwonderlijk - naarmate men ouder wordt, het 
risico toeneemt om hierdoor te worden getrof-
fen… Maar uit de cijfers blijkt echter ook dat de 
personeelsleden uit de jongere leeftijdscatego-
rie hiervoor niet immuun zijn.

Welzijn op het werk
De nog altijd en almaar toenemende maat-
schappelijke verwachtingen en overbevraging 
ten aanzien van leerkrachten en de daarmee 
gepaard gaande druk doet hen over hun grens 
gaan met fysieke en psychische klachten of zelfs 
een burn-out of depressie tot gevolg. Meerdere 
wetenschappelijk onderbouwde studies tonen 
aan dat hoe groter de blootstelling aan menta-

le en fysieke stress doorheen de loopbaan; hoe 
meer gezondheidsproblemen men op oudere 
leeftijd daarvan ondervindt en hoe minder lang 
mensen daardoor kunnen werken… Via werk 
gezondheid behouden en versterken, werkt wel. 
De “welzijnswet” (wet van 4 augustus 1996 over 
het welzijn van de werknemers bij de uitvoering 
van hun werk én de basiswet op het vlak van 
veiligheid en gezondheid op het werk) schrijft 
voor dat elke werkgever het welzijn binnen zijn 
bedrijf moet bevorderen. Dit door risicopreven-
tie, het nemen van collectieve en individuele 
beschermingsmaatregelen en het verstrekken 
van opleiding en informatie aan de werknemers. 
Die wet blijft in de onderwijswereld, gezien bo-
venstaande cijfers, duidelijk nog maar al te vaak 
dode letter. 

Marnix HEYNDRICKX
Voorzitter

Het zijn vooral “psychosociale aandoeningen” die het aantal ziektedagen de hoogte injagen. 
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Vrouwelijke voorzitter bij VSOA
Waals Gewest

Francine Collin volgt Pierre Gengoux op  

Op 21 januari werd Francine Collin (56) 
met 75 % van de stemmen door de al-
gemene vergadering verkozen tot hoofd 

van het VSOA Waals Gewest. Pierre Gengoux, 
die deze functie sinds 1 december 2015 ad in-
terim uitoefende, is nu weer vicevoorzitter van de 
SSRW (sociale dienst van de Waalse overheid). 
In 2011 begon Francine als afgevaardigde bij 
het VSOA, en in 2013 werd ze permanent afge-
vaardigde. Vóór haar verkiezing was ze niet alleen 
verantwoordelijk voor het secretariaat-generaal 
van de SPW Mobiliteit en Infrastructuur, de SPW 
Landbouw, Grondstoffen en Milieu, en de SPW 
Grondgebied, Huisvesting, Erfgoed en Energie, 
maar ook voor enkele instellingen van openbaar 
nut: het ISSeP (wetenschappelijk instituut van 
de openbare overheid), het circuit van Spa-Fran-
corchamps, de CESEW (Economische, sociale 
en milieuraad van Wallonië) en het APAQ-W 
(Waals agentschap voor de bevordering van kwa-
liteitsvolle landbouw). 

Mevrouw Collin, hoe ziet u uw voorzitterschap?
Francine Collin: “Ik wil me op een constructieve 
manier inzetten voor het VSOA, en draag daarbij 
authenticiteit, motivatie, dynamiek, goede wil en 
optimisme hoog in het vaandel.” 

Dat wil zeggen?
“Ik deel graag alle ervaring die ik opgedaan heb 
met leden en afgevaardigden, in de - vaak tech-
nische - dossiers bij sectorcomité XVI en bij het 
Hoog Overlegcomité. Ik wil contact blijven houden 
met het werkveld, daarom wil ik ook alle afgevaar-
digden minstens één keer per jaar bezoeken op de 
plaats waar ze werken. Een constante uitwisseling 
is niet alleen noodzakelijk, maar ook leerzaam en 
constructief.  
Teamwerk en dialoog zijn krachtige motoren van 
vooruitgang, en zorgen voor betere samenwer-
king. Ze laten toe de dienstverlening aan de leden 
te verbeteren, en geven ook betekenis aan het vak-
bondsengagement.” 

Wat zijn uw doelstellingen op korte
en middellange termijn?
“Vooreerst, een betere zichtbaarheid geven aan 
het VSOA in Wallonië en het te doen groeien, met 
respect voor de ons kenmerkende waarden: vrij-
heid, verdraagzaamheid en onafhankelijkheid, vrij 
van alle politieke invloed. Daarbij moet iedereen 
zijn mening vrij kunnen uiten, in overeenstem-
ming met de principes van verantwoordelijkheid 
en solidariteit. Deze waarden moeten ook de kern 
van onze acties blijven. 

Vervolgens, de communicatie en dialoog verbe-
teren, de teamgeest aanmoedigen, uitwisseling 
en samenhang binnen de sector bevorderen en 
de provinciale comités verstevigen (Luik, Bergen, 
Namen en Luxemburg). En ten slotte,  het samen-
brengen van alle afgevaardigden in een interactie-
ve algemene vergadering, waar nuttige en opbou-
wende informatie wordt gedeeld, en hen ook extra 
hulp aanbieden.“

Wat bedoelt u met extra hulp? 
“In samenwerking met het permanent bureau van 
het VSOA Waals Gewest willen we onze afgevaar-
digden relevante opleidingen en conferenties aan-
bieden, over de wetgeving rond ambtenaren en 
welzijn op het werk, de statuten en procedures, de 
psychosociale risico’s, enzovoort.”

Een laatste woord voor uw leden? 
“Ik wil mijn voorganger Pierre bedanken voor het 
werk dat hij voor de leden heeft verricht. Ik wil zijn 
werk verderzetten met dezelfde toewijding, en zal 
daarbij geen uitdaging uit de weg gaan.” 
 

Martine RENAUX

SOCIAAL AKKOORD 2020-2022 : BEDANKT!

De stakingsaanzegging met onze vastbe-
radenheid van 19 december 2019 die 
we samen met onze collega’s van ACOD-

Spoor hadden ingediend, werpt haar vruchten 
af. Het VSOA-Spoor wenst iedereen te bedanken 
voor de mobilisatie tegen het project van het Pro-
tocol van Sociaal Akkoord 2020-2022. VSOA-
Spoor heeft zich altijd terughoudend opgesteld 
tegenover een Protocol dat onaanvaardbaar is. 

Daarom vroegen wij de volledige terugtrekking 
van dit Protocol. We kunnen gewoon niet aan de 
spoorwegmensen, die reeds jaren een inspan-
ning leveren, vragen dit Protocol goed te keuren. 
Als gevolg van het sturingscomité van 9 januari 
2020 en met als doel de sociale dialoog te her-
vatten, stelde de directie volgende zaken voor; 
het terugtrekken van het protocol alsook het 
behoud van onze hospitalisatieverzekering, de 

garantie voor de aanwerving van 2863 personen 
en de storting van een ecocheque van 200 euro 
zonder een tegenprestatie te vragen van het per-
soneel. De dialoog kan terug geopend worden. 
Onze strijd is nog lang niet gestreden. We blijven 
zeer waakzaam en zullen steeds met kracht en 
vastberadenheid het welzijn van alle spoorweg-
mensen verdedigen. We houden jullie op de 
hoogte over het verloop van het dossier. 

 SPOOR

Procedure in geval van ziekte
Het is belangrijk in geval van ziekte het voorziene stappenplan correct te volgen. Dan verschilt naargelang u bij Infrabel, de NMBS of HR-rail werkt. 
Raadpleeg https://vsoa-rail.be om de volledige procedure te kennen.

FGGA



Een constructieve dialoog om tot de beste op-
lossingen te komen. Dat is typisch de stijl van 
de ACLVB. De positieve vakbond? De Liberale 
Vakbond!

Meer verhaal, minder kabaal
Bij de ACLVB staat de dialoog voorop, zo zit ons 
DNA nu eenmaal in elkaar. Wij willen dat én de 
werknemer én het bedrijf erop vooruitgaan. 
Pas als alle onderhandelingen en overlegpo-
gingen niet tot resultaat leidden, gaan we over 
tot hardere acties. Onze afgevaardigden weten 
het als de besten: je hoeft niet nodig te roepen 
om gehoord te worden! Meer verhaal, minder 
kabaal!

Vrije visie, eigen stem
Voor de ACLVB gaan liberaal en sociaal samen. 
Steeds meer werknemers voelen zich aange-
trokken tot de basiswaarden van ons sociaal 
liberalisme: vrijheid, verantwoordelijkheid, 
solidariteit en verdraagzaamheid. Wij komen 
op voor alle werknemers, zonder onderscheid.

Vrije visie, eigen stem. Bij ons kan iedereen 
vrijuit zijn of haar mening uiten, zonder taboe. 
We zijn aan geen enkele politieke partij gebon-
den. ACLVB-afgevaardigden beslissen auto-
noom, in alle vrijheid. Zo kunnen ze gaan voor 
een aanpak die echt zin heeft in hun bedrijf. 
Een verademing voor alle werknemers! 

In mei van dit jaar vinden in de private bedrijven met minstens 50 werknemers sociale verkiezingen plaats. De 

kandidatenlijsten moeten officieel ingediend worden op een specifieke dag – variërend van bedrijf tot bedrijf - in de 

periode van 17 tot en met 30 maart 2020. Onze kandidaten zullen nu stilaan beginnen campagne te voeren. Moedig 

zeker je familieleden, vrienden en kennissen in de privésector aan om te gaan stemmen. En om te stemmen voor de 

kandidaten van de ACLVB natuurlijk!

Kies voor de positieve aanpak!
Stem ACLVB!

ACLVB

Sociale verkiezingen 2020

Stem 1
Stem ACLVB

Stop je energie  
in een positieve  

vakbond.

Vrije visie, eigen stemwww.stem1 .be
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