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Welzijn op het werk 'GGC': Nieuwe acties ingevolge Covid-19 
 

 

 
 

De coronacrisis heeft een hevige impact op de instellingen en de werknemers van de non-

profitsector. 

 

Om deze situatie het hoofd te bieden, is nieuwe financiële steun beschikbaar voor instellingen die 

zijn erkend door de GGC (Brussels Gewest).  

 

Deze ‘Covid-19’-acties vormen een aanvulling bij de acties die zijn opgenomen in de brochure 'Acties 

2020 voor het bevorderen van het welzijn op het werk voor non-profit instellingen erkend door de 

GGC'.  

Wij vragen u om deze brochure te lezen en kennis te nemen van de algemene richtlijnen.  

 

U kunt het aanvraagformulier downloaden op de webpagina van het project 'Welzijn op het werk 

GGC'. De ‘Covid-19’-acties werden toegevoegd.  

U vindt ze snel op het formulier terug aan de hand van dit icoontje:  

 

 

 

 

Timing 

• De aanvragen moeten vóór 15 januari 2021 worden ingediend 

• De acties kunnen plaatsvinden vóór 31 januari 2021 

 

Contact 

Anne-Sophie Braquart – projectverantwoordelijke 

bienetre@fe-bi.org  

02 227 69 45   

https://images.fe-bi.org/20205810024562_web-nl-brochure-bien-etre.pdf
https://www.fe-bi.org/nl/thema/30404/welzijn-op-het-werk-ggc
mailto:bienetre@fe-bi.org
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1. Aankoop van beschermingsmateriaal en -uitrusting; huur van aan de 

gezondheidsmaatregelen aangepaste vergaderzalen  

 

Het betreffende materiaal moet de bescherming van het personeel* tegen Covid-19 ondersteunen: 

handschoenen, mondmaskers, vuilnisbakken met klapdeksel, plexiglas, gelaatsschermen en 

onderhoudsproducten.  

De terugbetaling kan betrekking hebben op aankopen tussen 15 maart en 1 november 2020.  

 

Ook de kosten voor de huur van aan de gezondheidsmaatregelen aangepaste vergaderzalen kunnen 

worden terugbetaald.  

 
*Wij wijzen u erop dat IRISCARE (www.iriscare.brussels/) belast is met de verdeling van individuele 

beschermingsmiddelen voor professionals. De aankoop van dit type van materiaal moet bij voorkeur via 

IRISCARE gebeuren. Daartoe kunt u terecht op het volgende e-mailadres en op het volgende telefoon- en gsm-

nummer: facility@iriscare.brussels, 02.435.64.80 – 0478.10.51.64 

 

Financiële voorwaarden: plafond van 2.000€ per instelling 

 

 

2. Post-Covid-19 psychologische steun (bij een psycholoog) 

  

De werknemer moet vrij de post-Covid-19 psychologische steun kunnen kiezen.  

Er wordt geen enkele informatie over de psychologische ondersteuning overgemaakt aan de 

werkgever: de inhoud van de uitwisseling blijft vertrouwelijk. 

De lijst van erkende psychologen vindt u op de website compsy.be  

 

Financiële voorwaarden: plafond van  

 75€ per uur 

 750€ per persoon 

 2000€ per instelling 

 

De vzw ABBET biedt ook een telefonische lijn voor psychologische ondersteuning van de 

professionals van de instellingen aan. Alle werkdagen van 13u tot 17u of op afspraak 

Telefoonnr.: 02 227 69 26 

 

 

3. Teambegeleiding betreffende de crisiservaringen en implementatie van nieuwe 

werkwijzen 

 

Uw team kan door een externe organisatie van uw keuze worden begeleid bij het verwerken van de 

ervaren gezondheidscrisis.  

Financiële voorwaarden: plafond van 125€ per uur en van 2.000€ per instelling. 

  

https://www.compsy.be/fr/
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4. Verhoging van de werktijd van het onderhoudspersoneel  

 

Om optimaal in te spelen op de noden in deze tijden van gezondheidscrisis, kan het extra werk van 

het onderhoudspersoneel worden gefinancierd.  

Plafond van:  

- 3000€ per instelling; 

- 8u per week en per instelling; 

- 19u per week bij groepering van twee instellingen  

 

De werkgever dient bij het terugbetalingsdossier een kopie te voegen van: 

- de initiële arbeidsovereenkomst van de werknemer of de nieuwe arbeidsovereenkomst (als 

de persoon in dienst is genomen met het oog op deze ondersteunende opdracht) 

- de bijlage bij de arbeidsovereenkomst van de werknemer 

 

Alvorens over te gaan tot terugbetaling, kunnen bijkomende bewijsstukken worden gevraagd.  

 

5. Opleiding van het onderhoudspersoneel  

 

De opleidingen van het onderhoudspersoneel met fysieke of online aanwezigheid in verband met 

Covd-19 kunnen worden terugbetaald.  

 

Voor de online opleidingen bestaan er verscheidene formules. Het kan gaan om een klassieke 
opleiding in e-learning (online en afstandsopleidingen), virtuele klassen, een mooc (gratis online 
cursus die open staat voor een onbeperkt aantal deelnemers, maar waarvoor soms moet worden 
betaald in de certificatiefase), webinars (online seminaries/ conferenties) ... 
 
Elke aanvraag zal door de cel worden geanalyseerd en ter goedkeuring worden voorgelegd. Online 

opleidingen vallen onder dezelfde regels als opleidingen met fysieke aanwezigheid, onder meer:  

- Opleidingsinstelling:  
o bij voorkeur openbaar of een vereniging, en motiveer indien privésector 
o bij voorkeur in België (of Europa indien op afstand of online) 

- In de taal van de werknemer 
- De opleidingen moeten worden gegeven tijdens de werkuren of moeten als werkuren 

worden beschouwd 
 

 

Plafond:  

- voor individuele opleidingen: 12,5€ per uur per deelnemer 

- voor groepsopleidingen: 125€ per uur, min. 6 deelnemers 

 


