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Welzijn op het werk: Psychosociale Risico’s 
 

In het kader van welzijn op het werk, rusten sinds 

september 2014 een aantal verplichtingen op 

werkgevers met betrekking tot psychosociale aspecten 

van werken. Dit document tracht uw verplichtingen als 

werkgever zo duidelijk en bondig mogelijk te 

verwoorden.  

In de eerste plaats moet hier nog toegelicht worden wat 

psychosociale risico’s zijn. Volgens het KB van 10 april 

2014 is dat “de kans dat een of meerdere werknemers 

psychische schade ondervinden die al dan niet kan 

gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van 

een blootstelling aan de elementen van de 

arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de 

arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de 

interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de 

werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar 

inhouden”. Het gaat dus om die elementen van het 

werk waar u, als werkgever, een impact op heeft en die 

kunnen leiden tot psychische en/of lichamelijke schade. 

De enige beperking die hierop wordt gesteld is dat de 

elementen waarvan sprake, ook een objectief gevaar 

moeten inhouden.  

Om aan uw verplichtingen als werkgever te voldoen, 

moet u de maatregelen treffen zoals opgesomd onder 

de punten 1 t.e.m. 6.  

1. aanduiding Preventieadviseur 
Psychosociale Aspecten (PAPA) 
U moet in de eerste plaats een PAPA aanduiden. Dit kan 

de interne preventieadviseur zijn of iemand van de 

externe dienst voor preventie en bescherming op het 

werk.  

Een interne preventieadviseur moet sowieso worden 

aangeduid wanneer er binnen uw bedrijf minstens 20 

personen tewerkgesteld worden. U kan er ook steeds 

voor kiezen om voor de psychosociale aspecten, de 

externe dienst aan te duiden en dit ondanks de 

aanwezigheid van een interne preventieadviseur. Meer 

informatie over de aanstelling van preventieadviseurs 

kan u hier vinden.  

Het valt ook aan te raden om de aanduiding van een 

vertrouwenspersoon te overwegen binnen uw 

onderneming. Er bestaat hieromtrent geen verplichting 

maar, vooral wanneer u geen interne preventieadviseur 

heeft, kan het nuttig zijn om iemand binnen de 

onderneming aan te duiden die als aanspreekpunt kan 

fungeren. Meer informatie hierover vindt u hier.  

De aanduiding van de PAPA, en eventueel die van de 

vertrouwenspersoon, moeten worden opgenomen in 

het arbeidsreglement.  

2. aanpassen arbeidsreglement  
Naast de aanduiding van de PAPA en van een eventuele 

vertrouwenspersoon in het arbeidsreglement, moeten 

nog enkele andere aanpassingen gebeuren aan dat 

arbeidsreglement en dit op twee vlakken.  

a) psychosociale aspecten 
Er moet in de eerste plaats voorzien worden in zowel 

een informele als een formele procedure voor 

verzoeken tot psychosociale interventie. Dit werd reeds 

voorzien in het model van arbeidsreglement zoals 

opgenomen in de cao van 18 december 2014. Als u dit 

model al gebruikt, hoeft u geen aanpassingen meer te 

doen, tenzij u dat wenselijk acht. In het elk geval moet 

de preventieadviseur en eventueel de 

vertrouwenspersoon, nog ingevuld worden.  

De informele procedure is een laagdrempelige manier 

om problemen binnen de onderneming ter sprake te 

kunnen brengen en op een gemakkelijkere manier een 

oplossing te bieden. De informele procedure kan 

gevolgd worden bij zowel de PAPA als de 

vertrouwenspersoon.  

De formele procedure richt zich daarentegen op een 

stevigere aanpak die aan meer vormvereisten 

http://www.werk.belgie.be/detailA_Z.aspx?id=934
http://www.werk.belgie.be/detailA_Z.aspx?id=1366
http://www.werk.belgie.be/CAO/140/140-2015-000008.pdf
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onderworpen is. Deze procedure kan enkel gestart 

worden bij de PAPA.  

Meer informatie hierover vindt u hier.  

b) drank- en drugsbeleid 
Omdat drank- en drugsgebruik of –misbruik, een gevolg 

kan zijn van psychosociale risico’s op het werk, wordt 

ook dit hier nog eens vermeld.  

Het is voor werkgevers verplicht om een beleid 

hieromtrent te voeren. Daarom moet u een beleids- of 

intentieverklaring opnemen in uw arbeidsreglement. 

Afhankelijk van deze verklaring kan dan voorzien 

worden in de juiste procedures en regels hieromtrent. 

Ook in dit kader werd voorzien in een bepaling in het 

model van arbeidsreglement. Die kan nog verder 

worden ingevuld.  

3. register feiten door derden 
In het kader van hun preventiebeleid, moeten 

werkgevers bijzondere aandacht wijden aan 

werknemers die in contact komen met derden. U bent 

in dit kader verplicht een document op te stellen waarin 

alle incidenten met derden worden opgenomen. In dit 

document moet u minimaal het volgende opnemen:  

 de datum van de feiten;  

 een beschrijving van de feiten en;  

 geen identiteit van de betrokken werknemer.  

Aan de hand van dit document kan u dan naderhand de 

nodige preventiemaatregelen  nemen.  

4. risicoanalyse psychosociale 
aspecten 

Sinds september 2014 bestaat de verplichting voor 

werkgevers om een analyse uit te voeren van de 

psychosociale risico’s die bestaan in hun onderneming. 

In deze analyse moeten de risico’s worden 

geïnventariseerd en geëvalueerd. Dit moet gebeuren in 

samenwerking met werknemers, hetzij allemaal, hetzij 

een steekproef.  

De risicoanalyse dient betrekking te hebben op zowel 

het bedrijf in het algemeen als op de specifieke 

arbeidssituatie. Verder moet de analyse betrekking 

hebben op de vijf A’s:  

 arbeidsorganisatie;  

 arbeidsomstandigheden;  

 arbeidsinhoud;  

 arbeidsvoorwaarden en;  

 arbeidsrelaties.  

Aan de hand van deze risicoanalyse moet de werkgever 

dan preventiemaatregelen nemen. Deze dienen 

opgenomen te worden in het Globaal Preventieplan en 

in het Jaaractieplan.  

De risicoanalyse past binnen het Dynamisch 

Risicobeheersingssysteem binnen de onderneming en 

moet dus periodiek herhaald worden. Dit biedt de 

mogelijkheid om de genomen preventiemaatregelen te 

evalueren en waar nodig bij te sturen.  

5. informeren en sensibiliseren 
Nadat u de risicoanalyse heeft uitgevoerd, moet u over 

de resultaten hiervan communiceren met uw 

werknemers. Daar zij betrokken dienen te zijn geweest 

bij de uitvoering van de risicoanalyse, zullen zij dit ook 

verwachten. Het is dan zaak de werknemers te wijzen 

op de mogelijke pijnpunten die bestaan binnen de 

onderneming en hen ertoe aan te zetten hier op een 

correcte manier mee om te gaan.  

6. jaarverslag  
Elk jaar moet de interne dienst voor preventie en 

bescherming op het werk een jaarverslag opstellen. In 

ondernemingen waar een interne preventieadviseur 

werd aangeduid, zal deze dit document invullen. Daar 

waar geen interne preventieadviseur moet worden 

aangeduid, moet de werkgever dit doen. Het verslag 

moet voor 1 april van elk jaar opgestuurd worden naar 

de inspectiedienst(en) die bevoegd is (zijn) voor de 

exploitatiezetel(s) van de onderneming.  

De nodige documenten en bijkomende informatie over 

het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en 

bescherming op het werk, vindt u hier.  

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=564#Actiemiddelen
http://www.werk.belgie.be/Jaarverslag_Interne_dienst_voor_preventie_en_bescherming_op_het_werk.aspx

