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Hoe werkt het? (1) 
 
Strategie voor het beheer van beroepsgebonden risico’s 

Niveau 1 = Opsporing 
 Door interne werkgroep nl. werknemers, rechtstreeks leidinggevenden, IPA  
 Identificatie van voornaamste problemen / zoeken naar onmiddellijke acties 

 

Niveau 2 = Observatie 
 Door interne werkgroep nl. werknemers, rechtstreeks leidinggevenden, IPA  
 Meer in detail bestuderen van de arbeidsomstandigheden / zoeken naar minder voor de hand liggende 

oplossingen 

 

Niveau 3 = Analyse 
 Door IPA + externe preventieadviseur 
 Metingen met eenvoudige standaard-apparaten 

 

Niveau 4 = Expertise 
 Door IPA + externe preventieadviseur 
 Complexe situaties die bijzondere metingen vereisen 
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Hoe werkt het? (2) 
 
Stappenplan 

1. Keuze van "arbeidssituatie” 

2. Aanduiden van coördinator 

3. Voorbereiding door coördinator – Observatiegids 

4. Oprichten werkgroep (werknemers en LG) 

5. Vergadering van werkgroep (2-tal uren) 

6. Duidelijke uitleg door coördinator over doel / verloop van de vergadering  

7. Discussie over rubrieken 

8. Opmaak syntheseverslag door coördinator 

9. Voorstelling resultaten aan werkgroep, werkgever, CPBW 

10. Eventueel: Vervolg van studie voor de niet opgeloste problemen door methode Niveau 3 
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Hoe werkt het? (3) 
 
In dialoog: 

• Is de situatie aanvaardbaar? 

• Wat kan er concreet gebeuren om de situatie te verbeteren? 

• Wat moet meer in detail worden onderzocht? 

 

1. Autonomie en individuele verantwoordelijkheden 

2. Werkinhoud 

3. Tijdsdruk 

4. Arbeidsverhoudingen onder personeel en met hiërarchie 

5. Psychosociale werkomgeving 
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Hoe werkt het? (4) 
 
Leesmateriaal 

• Methodiek (beknopt) 

• Syntheseverslag (invulbare versie) 

• Brochure (detail) 

 

• Beschikbaar op: http://www.sobane.be/nl/sobane-strategie-toegepast-psychosociale-
aspecten.aspx  
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Voordelen 

◊Tool: 

 Gratis ter beschikking vanuit FOD + ondersteunende documenten 

 Uitvoerder = interne preventiedienst 

 

◊Methodiek: 
 Betrokkenheid van werknemers en DL 

 Resultaten in taal van de medewerkers (diepgang en concretisering) 

 Ideeën 

 Begrip en verbinding 
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Nadelen 

◊Tool: 

 Inwerktijd/ opleiding ‘observator’ 

 

◊Methodiek: 
 Verschillende rubrieken = tijdsinvestering 

 Openheid in team noodzakelijk – conflictsituaties? 

 Vergelijking/ benchmark 

 Nog vertaling naar 5 A’s 

 Detectie van risico, geen meting impact 
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SOBANE PSYCHOSOCIALE ASPECTEN 

◊Strategie voor beheer van psychosociale risico’s op de werkvloer 

 

◊Observatie door interne werkgroep  

 Meer in detail bestuderen van de arbeidsomstandigheden  

 Zoeken oplossingen ahv verschillende rubrieken 

 

◊Actieplan op team- en organisatieniveau 

 



9 

Case (1) 

◊ Team van verpleging/ verzorging in WZC 

 

◊ Signalen: 
 Tijdsddruk 

 Uurroosters en werkduur  
 Werkritme  
 Vertragingen en onderbrekingen  
 Autonomie van de groep  
 Pauzes  

 Arbeidsrelaties 
 Relaties tussen werknemers  
 Relaties tussen binnendiensten  
 Soort leiderschap – de hiërarchie  
 Relaties met de hiërarchie  
 Functioneringsgesprek  
 Evaluatiegesprek  
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Case (2) 

Tijdsdruk 

OBSERVATIE PREVENTIEBESCHERMING 

 Uurrooster en werkrooster 
    

 Werkritme 
    

 Vertragingen en 
onderbrekingen 

    

 Autonomie van de groep 
    

 Pauzes 
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Case (3) 

Interpersoonlijke relaties op het werk 

OBSERVATIE PREVENTIEBESCHERMING 

 Relaties tussen werknemers 
    

 Relaties tussen binnendiensten 
    

 Soort leiderschap – de 
hiërarchie 

    

 Relaties met de hiërarchie 
    


