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Acties 
2020 
voor het bevorderen van  
welzijn op het werk  
voor non-profit  
verenigingen erkend  
door de GGC

Met de steun van de GGC  
en in samenwerking met ABBET

 ✔ Opleiding, 
Intervisie

 ✔ Teambegeleiding
 ✔ Risicoanalyse
 ✔ Ergonomisch 
materiaal
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Basisprincipes
Context

Dankzij een openbare aanbesteding, beheerd door ABBET en opgestart door 
de GGC, kunnen de Sociale Fondsen gedurende één jaar sectorale acties 
aanbieden met betrekking tot welzijn op het werk.

Doel? 
De instellingen erkend door de GGC ondersteunen om acties te ontwikkelen 
die het welzijn op het werk bevorderen zodat zij aan hun wettelijke 
verplichtingen voldoen.

Dit zijn enkele wettelijke basisverplichtingen:
 › aanduiding en opleiding van een preventieadviseur
 › aanduiding en opleiding van EHBO-ers
 › aanstelling en opleiding van een interne brandbestrijdingsdienst
 › opleiding van andere sleutelfiguren in het kader van welzijn op het werk 
(werkgever en leden van de hiërarchische lijn, vertrouwenspersoon…)

 › uitvoering van een globale risicoanalyse
(Alle details in het eerste deel van de Welzijnsgids: 
https://abbet.be/WELZIJNSGIDS).

Bepaalde acties zijn bedoeld om aan de eerste wettelijke verplichtingen 
tegemoet te komen. Dit zijn de primaire acties. Het betreft de terugbetaling van 
de kosten van de basisopleiding en de bijscholing van de preventieadviseur, de 
vertrouwenspersoon, de EHBO-ers en de personen belast met brandpreventie, 
de intervisies voor de preventieadviseurs of vertrouwenspersoon en de 
risicoanalyses.

Andere opleidingen bevorderen het welzijn op het werk, maar zijn niet prioritair. 
Dit zijn de secondaire acties. U kunt van deze acties gebruik maken als u reeds 
aan de wettelijke bepalingen voldoet of indien u er zich toe verbindt om deze 
verplichtingen progressief te doen respecteren. Het betreft opleidingen met 
thema’s rond welzijn op het werk (individuele of collectieve) en de terugbetaling 
van ergonomisch materiaal.
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Voor wie?

Deelname aan deze acties is enkel toegelaten voor loontrekkende 
werknemers van non-profitinstellingen erkend door de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie (GGC). 

Wanneer?

De acties mogen plaatsvinden van 1 januari t/m 31 december 2020 en de 
aanvragen moeten vóór 1 november 2020 ingediend worden. 

Kostprijs?
Deze acties worden terugbetaald (loopbaanbegeleiding en intervisies zijn 
kosteloos). U mag verschillende aanvragen via éénzelfde formulier indienen.

Opgelet: het Fonds betaalt enkel terug wat effectief uitgevoerd wordt. 
De bedragen worden berekend pro rata van het aantal deelnemers en/of het 
aantal uren. Indien de modaliteiten wijzigen, is het mogelijk dat het betaald 
bedrag minder bedraagt dan het goedgekeurde. 

Welke opleidingsverstrekkers?
 

Het Fonds aanvaardt enkel opleidingsverstrekkers actief in de non-profit die 
zonder winstoogmerk te werk gaan en die aangepaste tarieven toepassen. 
Het betreft dus hoofdzakelijk vzw’s en publieke opleidingsverstrekkers. Andere 
opleidingsverstrekkers komen niet in aanmerking, behalve indien de instelling 
haar keuze motiveert.
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Wat is de procedure?
 

De procedure is als volgt:
 › Aanvraagformulier indienen ten laatste één maand vóór de start van de 
actie en vóór 1 november 2020.

 › Antwoord van het Welzijnsteam
 › Indien akkoord: aanvang van de actie
 › Financiële afrekening indienen
 › Betaling van de subsidie

Indienen 
subsidiedossier  
(tussen 01-01-20 

en 01-11-20 en ten 
laatste 1 maand vóór 
de aanvang van de 

actie)

Akkoord van 
het Fonds   
(ten laatste  

3 weken  
na indiening  

van het dossier)

Financiële 
afrekening en 
betaling (na 

controle van de 
bewijsstukken)

Doorsturen  
van de 

bewijsstukken 
(na het beëindigen 
van het project en 
ten laatste op 10 

januari 2021)

De actie

1 2 543

Betaling van de subsidie
 

De subsidie wordt betaald na de uitvoering van het project, echter enkel 
na ontvangst van de bewijsstukken die aan het team Welzijn moeten 
doorgestuurd worden via bienetre@fe-bi.org. Bewijsstukken bestaan uit 
facturen en betaalbewijzen van inschrijvingskosten, een bewijs van deelname 
en de deelnemersgegevens (zie toekenningsbrief wanneer uw dossier 
goedgekeurd wordt).

Andere voorwaarden:

 › De lonen van de deelnemers worden niet terugbetaald.
 › De opleiding of begeleiding van werknemers vindt plaats tijdens de 
werkuren of worden gelijkgesteld aan werkuren.

 › De instelling mag aan de deelnemers geen enkele financiële tussenkomst 
opleggen.

Vragen? 
 

Contacteer ons via het nummer 02 227 69 45 of via mail bienetre@fe-bi.org
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Terugbetaling van 
de opleidingskosten
Voorwaarden voor de terugbetaling van de opleidingskosten

 › Akkoord van het Fonds alvorens in te schrijven voor de opleiding
 › De financiering betreft enkel de loontrekkende werknemers
 › De opleiding moet starten in 2020 en bij voorkeur eindigen ten laatste op 
31 december 2020

Basisopleidingen voor sleutelfiguren

Om een sleutelfiguur te worden voor welzijn op het werk moet er een opleiding 
gevolgd worden.

Dit betreft opleidingen tot: 

 › Preventieadviseur
 › Vertrouwenspersoon
 › EHBO-er
 › Lid van het eerste interventie-team

Financiering: maximale tussenkomst bedraagt

 › 1000€ per persoon
 › 3000€ per instelling

Een preventieadviseur benoemen is een wettelijke verplichting voor zover 
er meer dan 20 werknemers zijn. Indien er minder dan 20 werknemers 
zijn, dan vervult de directie die functie. 
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Bijkomende opleidingen voor 
sleutelfiguren 

Eens de basisopleiding voltooid is, kunnen sleutelfiguren bijkomende 
opleidingen volgen. Op die manier frissen ze hun geheugen op en/of krijgen 
ze nieuwe tools aangereikt.

Voorbeelden: de behandeling van psychosociale risico’s, bijscholing van eerste 
interventieteams, bijscholing van de EHBO-er op het werkveld…

Financiering: maximale tussenkomst bedraagt:

 › 125€/uur en maximum 12,50€ per uur en per deelnemer
 › 1000€ per instelling

Intervisies

Intervisies zijn uitwisselingsmomenten waar preventieadviseurs moeilijkheden 
en ervaringen kunnen delen in aanwezigheid van een expert op het gebied van 
welzijn op het werk. Oefeningen, scenario’s, theoretische en wettelijke aspecten 
zijn enkele van de vele voorgestelde mogelijkheden om de praktijkkennis te 
bespreken en te verrijken.

De intervisie tussen sleutelfiguren in aanwezigheid van een externe begeleider 
is verspreid over drie halve dagen. 

Bijzondere voorwaarden voor deze actie: 
 › preventieadviseur zijn in zijn/haar instelling of
 › vertrouwenspersoon zijn in zijn/haar instelling.

De cel zal twee Franstalige intervisies en één Nederlandstalige intervisie 
organiseren. 

 › Intervisie voor preventieadviseurs – Franstalig
 › Intervisie voor vertrouwenspersonen - Franstalig
 › Intervisie voor preventieadviseurs – Nederlandstalig

Toon uw interesse door u in te schrijven van zodra dit mogelijk is. 
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Opleiding brandpreventie en EHBO

U mag uw teams laten opleiden voor brandpreventie en EHBO. 

Bijzondere voorwaarden voor deze actie:
 › Plafond van 125€ per uur
 › Plafond van 12,50€ per uur per deelnemer
 › Minimum 6 deelnemers van eenzelfde instelling

Preventie verzekeren voor ongevallen, agressie en brand is een wettelijke 
verplichting.

Collectieve of individuele opleidingen 
m.b.t. welzijn op het werk

Instellingen die niet beschikken over een opleidingsfonds (vb. 
revalidatiecentra), mogen eveneens een opleidingsaanvraag m.b.t. welzijn op 
het werk indienen.

Voor instellingen die wel beschikken over een opleidingsfonds (SFOZ, SFPZ, 
SF319bico) zijn deze twee acties reeds opgenomen in het aanbod van het 
Fonds. Raadpleeg de website van uw Fonds. 

Voorbeelden: omgaan met stress, omgaan met emoties, omgaan met conflicten, 
omgaan met agressiviteit, preventie van MSA, actief luisteren, assertiviteit… 

a. Collectieve opleidingen 

Om als collectieve opleiding of teambegeleiding erkend te worden, moeten 
er minstens zes werknemers van dezelfde instelling deelnemen.

Voorwaarde: tussenkomst is geplafonneerd op 125€ per uur en per groep

b. Individuele opleidingen

Betreffende de terugbetaling van de inschrijvingskosten voor individuele 
opleidingen. 

Voorwaarde: tussenkomst is geplafonneerd op 12,50€ per uur per deelnemer
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Risicoanalyse 
Een risicoanalyse laat toe om de voornaamste problemen te identificeren en 
concrete pistes te vinden om deze op te lossen. 

Er bestaan verschillende risicoanalyses: 

 › Globale
 › Psychosociale risico’s
 › Brand
 › Werkplaats
 › Andere domeinen van welzijn op het werk (elektrische risico’s, inrichting van 
de lokalen)

Het uitvoeren van een globale risicoanalyse en een psychosociale 
risicoanalyse is een wettelijke verplichting.

Indien u voor een risicoanalyse beroep wil doen op ABBET, contacteer hen 
dan rechtstreeks via mail info@abbet.be of per telefoon op het nummer 
02/227 62 02.

Indien u beroep wenst te doen op een andere opleidingsverstrekker, dien dan 
het aanvraagformulier in. 

Bijzondere voorwaarden voor deze actie:
 › 3000€ per instelling 
 › 150€ per gepresteerd uur in de instelling.
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Aankoop van 
ergonomisch 
materiaal 
Ergonomisch materiaal dient de gezondheids- en veiligheidspreventie 
te verbeteren op basis van een risicoanalyse (buiten andere financiële 
mogelijkheden). 

De volgende zaken kunnen gefinancierd worden:

 › Stoel
 › Voetsteun
 › Muis
 › Toetsenbord
 › Beeldschermverhoger
 › Muismat
 › Armsteun
 › Documenthouder
 › Ander materiaal beschreven in de risicoanalyse

Bijzondere voorwaarden voor deze actie: 
 › Plafond van 1000€ per instelling
 › Vermeld in uw motivatie de link met de risicoanalyse met een uittreksel van 
het rapport hieromtrent
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Bijkomende acties
Naast de reeds voorgestelde financieringen zijn er nog andere acties om u 
gratis te ondersteunen bij de invoering van een welzijnsbeleid op het werk.

Begeleiding

ABBET: begeleiding van het welzijnsbeleid op het werk
ABBET werd opgericht om instellingen die erkend zijn door de GGC en de 
COCOF te begeleiden bij het invoeren van hun welzijnsbeleid op het werk. 

 › Ze beantwoordt alle vragen m.b.t. welzijn op het werk.
 › Ze voert risicoanalyses uit in instellingen die ressorteren onder de COCOF 
of GGC en ondersteunt hen voor de uitvoering van hun actieplannen.

 › Ze werkt vooral met preventieadviseurs door hen opleidingen en intervisies 
voor te stellen.

ABBET heeft verschillende preventietools ontwikkeld die op hun website 
kunnen gedownload worden en/of gratis aangevraagd kunnen worden: 

 › de toolbox voor het welzijn op het werk (BOBET)
 › de welzijnsgids
 › het wetgevingsspel

Meer informatie op www.abbet.be

Studiedag

Studiedag agressiviteit en burnout*

Save the date! Op 29 september 2020 organiseert FeBi een studiedag rond 
agressie en burn-out met verschillende interessante workshops. 

Meer informatie op www.fe-bi.org
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Tools  

Toolbox agressiebeheer
Icoba ontwikkelde een toolbox vol activiteiten en methodieken om agressie 
bespreekbaar te maken, gepast te reageren, tot herstel te komen, te leren 
uit incidenten en de visie en beleid te toetsen.

Je team heeft wel eens te maken met lastig of agressief gedrag. Van 
zorggebruikers, ouders of collega’s? Wat doet dit met je team? Hoe wil je er 
samen mee omgaan? Waar trekken jullie de grens? Wat heeft je team nodig om 
lastig gedrag of agressie op een veilige manier te bespreken. Hoe reageer je 
gepast? Hoe zorg je voor een herstelgericht klimaat? En hoe volg je incidenten 
op om eruit te leren? Hierbij stilstaan is belangrijk: voor jou, je collega’s en 
je organisatie. Ook voor de zorggebruikers en hun context. Want lastig en 
agressief gedrag maakt het moeilijk werken en verpest de sfeer. Het vraagt een 
gepaste reactie.

Download de toolbox om de agressiviteit in team aan te pakken op de website 
van www.icoba.be

*Enkel toegankelijk voor de instellingen die ressorteren onder een Vormingsfonds.


