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Hiervoor moet het Comité 
een duidelijk beeld hebben 
van de opdrachten en taken 
die de preventieadviseur 
uitvoert. In de welzijnsco-
dex staan in Titel II.13 de 
wettelijk bepaalde (lees mi-
nimum-)taken en opdrach-
ten van de interne dienst 
vermeld. Ze zijn algemeen 
en samenvattend geformu-
leerd. Als je alle titels van de 
Welzijnscodex doorneemt, 
dringt het pas door hoeveel 
taken en opdrachten de 
preventieadviseur heeft! 
Bovendien kom je nog bijko-
mende opdrachten tegen4: 
het uitvoeren van metingen, 
de administratieve taken 
(het ontvangen van meldin-
gen van incidenten/ongeval-
len), bij ontstentenis van 
een vertrouwenspersoon 
het uitvoeren van sommige 
taken, bij psychosociale 
interventies het ontvangen 
(begrijp coördineren) van 
maatregelen van de PApsa 
en de directie … Ook niet ver-
meld is de constante plicht 
om vormingen te volgen.

Afspreken
Welke taken en opdrachten 
de preventieadviseur effec-
tief moet uitvoeren, wordt op 

dan ook voor voldoende 
gekleurde uren voor de pre-
ventieadviseur. 
Prebes heeft een nieuwe 
leidraad, een rekentool, 
uitgewerkt voor de bepa-
ling van de tijdsbesteding 
van de interne dient voor 
de wettelijk bepaalde op-
drachten en taken. Deze 
leidraad is een hulpmiddel 
waarbij kanttekeningen 
kunnen geplaatst worden. 
De rekentool vertrekt vanuit 
de administratieve situatie 
van de instelling. Jammer 
genoeg weerspiegelt een 
administratieve situatie niet 
altijd de reële risico’s van 
een instelling. Elke instelling 
heeft haar eigen organisa-
tie: niet alle praktijklessen 
worden omgezet in PV-uren, 
ook TV-uren zijn mogelijk. 

het Comité besproken. Een 
preventieadviseur moet niet 
alle taken en opdrachten 
uitvoeren. Volgens afspraak 
kan de externe preventie-
dienst taken en opdrachten 
overnemen. Die doet dat 
echter niet gratis. Extra 
prestaties kosten tussen 91 
en 152 euro per uur.

Vaak verricht de preven-
tieadviseur taken en op-
drachten die niet wettelijk 
bepaald zijn, de operationele 
opdrachten: het concreet 
uitwerken van noodplan-
ningen, het uittekenen van 
elektriciteitsschema’s, het 
uitvoeren van controles, 
het opvolgen van de priva-
cyregelingen, het indienen 
van milieuvergunning, de 
organisatie van de medische 
onderzoeken … Welke taken 
en opdrachten staan wel of 
niet in het identificatiedocu-
ment vermeld?

Hoeveel tijd krijgt de 
preventieadviseur?
De functie van preventiead-
viseur is geen officieel ambt. 
Voor de tijdsinvulling moeten 
instellingen pedagogische 
uren (lestijdenpakket, BPT-
uren …) gebruiken. COC ijvert 

Hoe de ingevulde gegevens 
omgezet worden naar tijds-
besteding is niet duidelijk. 
De rekenformules zijn niet 
transparant. Het is jammer 
dat je de tool kan invullen 
zonder dat het Comité eerst 
zorgvuldig heeft nagegaan 
welke taken en opdrachten 
de interne dienst effectief 
uitvoert.

Maar wat ook het resultaat 
van de nieuwe berekening 
moge wezen, een bestuur 
kan niet eigengereid beslis-
sen over de uren van de 
preventieadviseur. De tijds-
invulling van de preventiead-
viseur moet het akkoord van 
het Comité hebben. En besef 
dat het ware probleem ligt in 
de afwezigheid van de ge-
kleurde uren voor preventie 
in onderwijs.

Welzijn op het werk
maak plaats en tijd voor je 
preventieadviseur1

Elk bestuur is wettelijk verplicht een interne dienst voor preventie 
en bescherming op het werk op te richten waar minstens één 
preventieadviseur werkzaam is. het Comité heeft de bevoegdheid om de 
werking van deze interne dienst te bevorderen2.

1 Met preventieadviseur bedoelen we de interne preventieadviseur
2 Art. II.7-6.- Het Comité stimuleert de activiteiten van de interne 

dienst en volgt de werking van de interne dienst op.
3 De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
4 Art. II.1-4: 17° alle andere opdrachten verrichten die worden opge-

legd door de wet en de codex.




