
 
LSX organiseert op  

donderdag 25 februari 2016 
een studievoormiddag 

 “Psychosociaal welzijn op het werk” 
bekeken vanuit het standpunt van lokale overheden 

 

Thema 
De werkdruk voor het personeel in de publieke sector blijft stijgen, waardoor het psychosociaal welzijn steeds 
meer onder druk komt te staan. De kans op burn-out stijgt en risico’s zoals pestgedrag, geweld of ongewenst 
seksueel gedrag nemen hierdoor toe. Hoe moet u als leidinggevende hiermee omgaan? Wie draagt welke 
verantwoordelijkheid? Welke regelgeving rond psychosociaal welzijn moeten lokale overheden in acht nemen? 
Allemaal vragen die sinds de nieuwe regelgeving van september 2014 relevant zijn. 
 

Doelpubliek 
Collega’s van personeelsdiensten, leidinggevenden. 
 

Inhoud 

08.45 u. Onthaal en registratie van de deelnemers 

09.15 u. Psychosociaal welzijn op de werkvloer: kennismaking met de actuele regelgeving  

 Wat valt onder psychosociaal welzijn op de werkvloer? 
 Welke verantwoordelijkheid draagt de werkgever? 
 Welke preventieve beschermingsmechanismen bestaan er? 
 Over welke actiemiddelen beschikt de werknemer? 
 Hoe verlopen de formele en informele interventieprocedures? 
 Welke beschermingsmaatregelen bestaan er? 

10.00 u. Kan een inbreuk op het psychosociaal welzijn een arbeidsongeval zijn? 

Onderzoek aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de lokale overheid 

 Wanneer is er sprake van een arbeidsongeval? 
 Wat was de plotselinge gebeurtenis? 
 Welk letsel heeft de plotselinge gebeurtenis veroorzaakt? 
 Gebeurde het tijdens en door de uitoefening van het werk? 
 Was er bij pesten op het werk een gebeurtenis die volgens de arbeidsongevallen-

wetgeving kan beschouwd worden als een ‘plotselinge gebeurtenis’?  
 Is er een bewijs van de plotselinge gebeurtenis? 

10.45 u. Koffiepauze 

  



11.00 u. Psychosociaal welzijn in de publieke sector 

 

 Wat als de “welzijnswet” wordt ingeroepen bij een lopend tuchtdossier? 
 Zijn er nog andere bronnen in de publieke sector die bescherming bieden? 
 Welke rechtbank is bevoegd voor mijn statutaire en contractuele 

personeelsleden? Is alleen de arbeidsrechtbank bevoegd? Kan de Raad van 

State ook bevoegd zijn? 
 Tot welke schadevergoeding kan mijn bestuur veroordeeld worden wegens 

miskenning van de ontslagbescherming? Wat zijn de sancties? 
 Mijn medewerker ervaart een negatieve evaluatie als pesterijen, hoe reageer ik 

daarop? 
 Kan een interne reorganisatie binnen een overheidsdienst beschouwd worden 

als pesterijen? 
 Kunnen instructies van een afdelingshoofd of leidinggevende beschouwd 

worden als pesterijen? 
 Wat met een pestdossier tijdens een lopende tuchtprocedure? Moet ik deze 

procedure stopzetten? Of alleen schorsen? 
 Mag ik nog een tuchtdossier opstarten na een pestdossier? 
 Wat als mijn medewerkers lastig gevallen worden door klanten, burgers, 

leveranciers,  …? 

12.15 u. Tijd voor vragen 

 
 

Begeleiding 
Monard Law: Stijn Van Lancker 
De docent voor het gedeelte “arbeidsongevallen” wordt nog bekendgemaakt. 

 
Praktische gegevens 
De opleiding heeft plaats op donderdag 25 februari 2016 in het provinciehuis (Haspengouwzaal) te 
Hasselt. Timing: 13.30 – 16.30 uur  
 

Deelnametarief 
50 euro/deelnemer. 
 

Inschrijven 
Voor 1 februari 2016, via mail naar martine.geurden@plotlimburg.be.   
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