
Welkom!
Rond(d)e Tafel

Rol hiërarchische lijn m.b.t. incidenten



Planning

» 14:00 Onthaal
» 14:15 Verwelkoming
» 14:30 Informatieve sessie
» 15:00 Rond(d)e Tafel
» 18:00 Einde



Welkom

» Overige activiteiten 
» Infosessie nieuwe VCA – 11 of 12 

april (datum nog nader te 
bepalen) – De Schorre 

» Studienamiddag keuringen – 17 
mei – Kamp C

» Niet vergeten 
» Bij ‘mijn gegevens’

» Geboortedatum
» Aantal jaren ervaring 



Rol hiërarchische lijn 
m.b.t. incidenten

Rond(d)e Tafel

Samen leren uit ongevallen



Definities

» Incident
» arbeid gerelateerde gebeurtenis(sen) waarbij zich letsel of ziekte (ongeacht 

de ernst) of een sterfgeval heeft voorgedaan, of zich had kunnen voordoen 
(nota: een incident waarbij zich geen letsel, ziekte of overlijden voordoet 
kan ook worden aangeduid als een "near-miss", "near-hit", "bijna-ongeval" 
of "gevaarlijke gebeurtenis")



Waarom?



Verantwoordelijkheden betrokkenen

» Werkgever 
» Werknemer
» Hiërarchische lijn
» Preventieadviseur



Werkgever

» De nodige maatregelen treffen ter bevordering van het welzijn van 
de werknemers bij de uitvoering van hun werk

» Het welzijnsbeleid en strategie bepalen
» De wetgeving laten respecteren
» De risico’s analyseren en preventiemaatregelen voorstellen
» Maatregelen nemen in geval van ernstig en dringend gevaar



Werknemer

» Werkgever en IDPBW verwittigen indien onmiddellijk en ernstig 
gevaar

» Bijstand verlenen aan werkgever en IDPBW voor uitvoering taken 
en verplichtingen

» Bijstand verlenen aan werkgever en IDPBW zodat werkgever veilige 
werkomstandigheden kan creëren

» Op positieve wijze bijdragen tot preventiebeleid



Hiërarchische lijn

» Onderzoek bij arbeidsongeval en incidenten  maatregelen 
voorstellen

» Tijdig advies vragen aan Preventiedienst



Preventieadviseur

» deelnemen aan de studie van de factoren die van invloed zijn op 
het ontstaan van ongevallen of incidenten

» ter beschikking staan van de werkgever, de hiërarchische lijn en de 
werknemers voor alle vragen die rijzen in verband met de 
toepassing van de wet en de codex e.d.



Voorbeeld

» Vragenlijst HL

https://preventieophetwerk-a.antwerpen.be/public/b4862114-96dc-448a-b8c7-02b6986a9baf/vragenlijst


Rond(d)e tafel

» Samen leren uit ongevallen?
» Hiërarchische lijn betrekken?
» Tools?
» Ondersteuning?
» Mogelijke hindernissen/hulpmiddelen?



Mogelijke open vragen

» Wat is er gebeurd?
» Wanneer is het ongeval gebeurd?
» Waar is het gebeurd?
» Wat zijn de gevolgen?
» Wat zijn de oorzaken?
» Voor wie is het belangrijk?
» Wat kan je ervan leren?



Bedankt
voor je aandacht!

Presentatie en overzicht van wat 
besproken is, wordt zo snel mogelijk op 

de website geplaatst. 



Psst … Volg ons!

Nieuwe ideeën? Opmerkingen? 

LinkedIn: Kim Coppieters
Twitter: @KimCoppieters1
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