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Dhr. Alexander Decroo  
Premier 
 
Wetstraat 16 
1000 Brussel  
     
   

 
Kermt, 29/06/2021 

 
O.Ref: 24135/2021/TVTh 

 
 

 
Mijnheer de Eerste Minister, 
 
Prebes, een erkende beroepsvereniging van preventieadviseurs en iedereen die begaan is 
met welzijn op het werk met meer dan 7000 professionals als lid, wil de aandacht vestigen 
op de belasting in de zorg en andere sectoren naar aanleiding van de Covid-pandemie.  
 
De Covid-crisis duurt ondertussen anderhalf jaar en deze heeft een ernstige impact op het 
mentaal welzijn en de werkdruk in een aantal sectoren, in het bijzonder de zorgsector. 
Prebes is ervan overtuigd dat hier nog te weinig aandacht naar ging en wensen deze 
problematiek dan ook bij U aan te kaarten. Gezien uw mandaat als Premier en uw 
bevoegdheden kan u een belangrijk rol spelen in het vinden van dringende oplossingen.  
 
Onze leden (voornamelijk preventieadviseurs) werden bij de uitbraak van de eerste golf 
vooral ingeschakeld in het ‘veilig’ organiseren van het werk zowel in de essentiële als de niet-
essentiële sectoren. De focus lag tijdens de eerste maanden op de noodzaak om het virus uit 
het bedrijf of de organisatie te houden en eventuele verspreiding te vermijden. Langzaam 
maar zeker kwamen ook de psychosociale risico’s meer naar boven.  
 
Doorheen de evolutie van de pandemie werden medewerkers geconfronteerd met meer 
werkdruk, stress, angstgevoelens en (verbale)agressie ten gevolge van deze 
gezondheidscrisis. Bij aanvang konden onze leden (en hun collegae) met een goed gesprek 
met de betrokken medewerkers soelaas bieden.  
 
Ondertussen stellen we vast dat voor vele werknemers een gesprek niet meer volstaat om 
het vol te houden. De elastiek is al te hard uitgetrokken en dreigt te knappen of haar rek te 
verliezen. 
 
In het bijzonder willen wij graag uw aandacht vestigen op een aantal specifieke sectoren, 
met name de zorg en publiekgerichte functies (loketfuncties, veiligheidspersoneel, winkels). 
Alsmaar meer geven medewerkers in deze functies aan dat ze de sector willen verlaten, wat 
de druk uiteraard nog zal verhogen voor de medewerkers die wel in de sector blijven.  
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Een aantal van onze leden benadrukt de urgente noodzaak om een intersectoraal actieplan 
met concrete snelle maatregelen uit te werken, met specifieke extra aandacht voor 
bovenvermelde sectoren.  
 
Wij hopen dat U en Uw administratie de nodige aandacht wil en kan besteden aan 
bovenstaande problematiek. Wij zouden hierover graag met U van gedachten wisselen 
tijdens een overleg.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Tom Van Thienen 
Directeur Prebes vzw 
Voor de Raad van Bestuur Prebes vzw 
 
 
Meer info over Prebes? Zie: https://www.prebes.be/over-prebes 
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