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Krijgt de preventieadviseur eindelijk
de plaats en de tijd die hij verdient?
JOS WOUTERS

De coronacrisis toont de noodzaak van een doorgedreven welzijnsbeleid aan. Instellingen moeten er zelf voor zorgen dat risico’s de instelling niet binnenkomen. Wettelijk
zijn het bestuur en de directie verantwoordelijk voor dit beleid. In de praktijk zorgt de
interne dienst voor preventie en bescherming op het werk zowel inhoudelijk als vormelijk voor de concrete uitwerking van dit beleid. De preventieadviseur geeft als persoon
concreet gestalte aan de interne preventiedienst.

Voor de uitwerking van dit welzijnsbeleid
kan de preventieadviseur rekenen op de
medewerking van iedereen in de instelling: het bestuur, de directie, de hiërarchische lijn en de personeelsleden. Deze
medewerking is wettelijk structureel
geregeld met de oprichting van het Comité voor Preventie en Bescherming op het
Werk 1 . Een welzijnsbeleid kan je alleen
maar samen realiseren. Dat kan enkel
via sociaal overleg, niet door het van
bovenaf te dicteren. Het Comité staat in
voor de bevordering van de werking van
de interne preventiedienst.

Afspreken
Daarom moet het Comité een duidelijk
beeld hebben van welke opdrachten en
taken de preventieadviseur effectief
moet uitvoeren. In de Welzijnscodex
staan in de artikels II.1, 4 tot 6 de wettelijk bepaalde (minimum-)taken en
opdrachten van de interne dienst: vier
bladzijden lang! Maar ook in andere titels
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van de Welzijnscodex staan er nog bijkomende opdrachten: het uitvoeren van
metingen, administratieve taken (het
ontvangen van meldingen van incidenten/ongevallen), bij psychosociale interventies het coördineren van maatregelen
van de PApsa en de directie ... En vergeten we niet de constante vormingsplicht.
Want de wereld van preventie staat wettelijk, noch inhoudelijk nooit stil.
Even vaak verricht een preventieadviseur taken en opdrachten die wettelijk
niet voor hem bepaald zijn (operationele
opdrachten): het concreet uitwerken van
evacuatieplannen, het uittekenen van
elektriciteitsschema’s, het uitvoeren van
controles, het indienen van milieuvergunningen, bouwdossiers opvolgen ...
Een preventieadviseur moet niet alle
taken en opdrachten uitvoeren. Volgens
afspraak kan de externe preventiedienst taken en opdrachten overnemen.
Zij doen dat echter niet gratis. Extra

Dit Comité heeft naargelang van het onderwijsnet, -niveau en -vorm andere namen: BC, ABOC, TOC,
HOC, LOC ... Beter is dan ook te spreken voor het Comité bevoegd voor Arbeidswelzijn.
Prebes, de Vlaamse vereniging van preventieadviseurs, reikt voor de bepaling van de tijdsbesteding een eigen rekentool aan. Als vakbond plaatsen we veel vraagtekens bij deze rekentool.
Zie het interview met Carl Smeets in het Brandpuntnummer 9, schooljaar 2019-2020, pagina 10-11

prestaties kosten tussen 91ć en 152ć
per uur.
Welke taken en opdrachten de preventieadviseur voor jouw instelling moet
uitvoeren staat in het identiﬁcatiedocument vermeld! Is dat zo? En hoeveel tijd
krijgt de preventieadviseur daarvoor?
Het efficiëntst2 is om met het Comité na
te gaan welke opdrachten en taken de
interne preventieadviseur uitvoert of zou
moeten uitvoeren en op basis van deze
lijst een tijdsbepaling vast te pinnen. Maar
een bestuur kan nooit eenzijdig beslissen
over de uren van de preventieadviseur. De
tijdsinvulling van de preventieadviseur
moet het akkoord van het Comité hebben.

Geen erkenning
Het is een schande dat na 25 jaar Welzijnswet binnen onderwijs de functie van
preventieadviseur nog altijd niet erkend
noch structureel ingebed is3. Voor de
tijdsinvulling moeten instellingen nog
altijd pedagogische uren van anderen
gebruiken.
COC legt dan ook terecht telkens deze
wantoestand op de ministeriële onderhandelingstafel.

