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Agenda

1. Achtergrond
2. Wijzigingen alle klanten
3. Wijzigingen klanten met meerdere zetels en/of 

werven
4. Wijzigingen grote klanten
5. Wijzigingen kleine klanten



1 Achtergrond





BESTAANDE WETGEVING WAS 
ONDUIDELIJK EN 

CONTRADICTORISCH



• Hoe vaak moeten we een 
bedrijfsbezoek doen?

• Wie mag een bezoek doen?
• Wat is de inhoud van een 

bedrijfsbezoek?
• Hoe past de verplichting 

“meewerken aan de RA” in 
het bedrijfsbezoek?

• Wanneer hebben wij 
meegewerkt aan de RA?



DOEL
Evolueren naar een helderder kader



2 Wat verandert er voor alle
bedrijven?



1. De uitvoerder van het bedrijfsbezoek

• Uitvoerder wordt losgekoppeld van 
het type bedrijf

• Elke arbeidsarts, 
preventieadviseur/deskundige of 
adjunct PA met minimum Niv II
mag een bedrijfsbezoek doen

• De EDPB moet de bezoeker 
aanpassen i.f.v. de risico's van de 
klant

Wat zegt het KB? Wat betekent dit?

1. Arbeidsartsen blijven 
bedrijfsbezoeken doen! maar

2. Meer flexibiliteit mogelijk i.f.v. de 
risico's en noden van de klanten van 
de EDPB’s

3. De vaste bedrijfsbezoeker heeft de 
verantwoordelijkheid een collega met 
een andere expertise in te schakelen 
waar nodig



3 Wat verandert er voor bedrijven met 
meerdere zetels en/of werven ?



3. Klanten met meerdere zetels en/of werven

• Types uitbatingszetels & aantal per  
type vastleggen tijdens 
verkennend bezoek

• Per type bezoeksfrequentie
afspreken met werkgever (na 
advies van het comité)
= BEZOEKSCHEMA

• Update nadien tijdens het 
periodiek bezoek indien nodig

WAT zegt het KB? Wat betekent dit?

• Er is geen minimumfrequentie, de 
wet spreekt van ‘regelmatig’

• Per type zetel wordt een 
bezoekfrequentie vastgelegd op 
basis waarvan een steekproef 
bezocht wordt. Afhankelijk van het 
risico!

ABC+ en D/C-



Klanten met meerdere zetels – Een voorbeeld

Gemeentebestuur

• 20 administratieve uitbatingszetels 
(Bibliotheek, administratieve 
diensten, …)

• 10 Sporthallen
• 4 technische werkplaatsen

Bezoeksschema
Fictief 

voorbeeld!

Type Risico Freq. Aantal Uitvoerder

Hoofdzetel Laag 2 1 x/2 jaar Arbeidsarts

Administratie Laag 10 2 zetels/j PA Niv II

Sporthal Medium 5 2/j Arbeidsarts

Technische 
werkplaats

Hoog 2 2/j PA 
Veiligheid 
Niv I

ABC+ en D/C-



A, B, C+

Wat verandert er voor grote
klanten?4



Wijzigingen voor grote klanten

1. Het 
verkennend

bezoek

2. Het 
periodiek

bezoek

3. Klanten met 
meerdere 

zetels



1. Het verkennend bedrijfsbezoek

• Nieuw type bedrijfsbezoek
• 1-malig voor elke nieuwe klant
• Binnen de 

• 12 maanden voor tariefgroep 
1&2

• 6 maanden voor Tariefgroep 3, 
4 &5:

na aansluiting

WAT zegt het KB? Inhoud verkennend bezoek

1. Risicoanalyse van werkgever 
ontvangen

2. Rondgang
3. Opmaak van functies met risico’s en 

onderzoeken op basis van 1 en 2
4. Bezoekschema afspreken (zie verder)
5. Advies extra taken  & 

Identificatiedocument aanvullen

ABC+



Wat betekent dit voor interim bedrijven?

1. Het verkennend bezoek

• Risicoanalyse van de interne dienst 
+ rondgang = basis van functies en 
risico’s die

• Basis vormen voor de 
noodzakelijke medische 
onderzoeken

 Kwaliteit toekennen van functies 
en risico’s stijgt en dus juiste 
medewerkers op medisch onderzoek

Impact van het KB?
Impact interim tewerkstelling

• Correcter bepaling functies en risico’s 
voor intern gebruik 

• geeft aanleiding tot correctere input 
voor werkpostfiches

• en dus correcte medische 
onderzoeken van de juiste interim 
medewerkers

Voor klanten aangesloten bij Mensura: 
werkpostfiches te genereren voor alle bekende 
functies door de klant vanuit de klantenzone



2. Het periodiek bedrijfsbezoek

• Terugkerend Bedrijfsbezoek
• Vaste 2-jaarlijkse frequentie 

voor alle A,B,C+ klanten

WAT zegt het KB? INHOUD periodiek bezoek

1. Update van risicoanalyse van 
werkgever ontvangen

2. Rondgang
3. Update van functies met risico’s en 

onderzoeken op basis van 1 en 2
4. Update van het bezoekschema
5. Advies extra taken en update van 

identificatiedocument indien nodig

ABC+



C- en D

5 Wat verandert er voor kleine
klanten?



Wijzigingen voor kleine klanten

Andere inhoud 
dan bij ABC+



0. Voorafgaande info

• Voor elke nieuwe klant
• Info over de gevaren en risico’s en 

eigen aan de sector van de klant
• De standaard 

preventiemaatregelen die 
genomen kunnen worden

• Op te sturen binnen 2 maanden na 
aansluiting 

WAT zegt het KB? Impact interim tewerkstelling

• Voor klanten aangesloten bij Mensura: op 
basis van de NACE-code worden, bij 
aansluiting, functies en risico’s die wij in de 
sector verwachten, ter beschikking gesteld 
aan de klant in de klantenzone.

• Werkpostfiches kunnen vanaf dat moment 
aangemaakt worden

C-D



C-D

• Verkennend bezoek binnen de 
• 12 maanden voor tariefgroep 

1&2
• 6 maanden voor tariefgroep 3, 4 

&5
na aansluiting

• Periodiek bezoek
• 3-jaarlijks voor tariefgroep 1,2
• 2-jaarlijks voor tariefgroep 

3,4,5

WAT zegt het KB? INHOUD bezoeken

• Verkennend bezoek
• Identificatie van de gevaren van het bedrijf
• Identificatie van de top 5 risico’s met gericht 

advies
• Rondgang
• Functies opmaken

• Periodiek bezoek
• Rondgang
• Update van alle bovenstaande
• Stand van zaken gericht advies

• Meer taken en verantwoordelijkheid bij de EDPB in 
vergelijking met A/B/C+!

1.2.  Verkennend en periodiek bezoek
Wat is er anders bij kleine klanten?



C-D

• Dynamisch overzicht voor de klant 
van alle preventie-informatie 
(welzijnsdossier)

• Bij voorkeur digitaal raadpleegbaar 

WAT zegt het KB?
INHOUD

• Top 5 risico’s van het bedrijf, met 
daarbij horende actiepunten 

• Overzicht van al onze activiteiten 
bij de klant (over alle disciplines  
en activiteiten heen)

• Visualisatie van voorafgaande info

• Alle bovenstaande opdrachten 
uitgevoerd? Meewerken aan de 
risicoanalyse = OK

4.  Beleidsadvies



• Het KB: 
- Schept duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden van verschillende partijen
- Maakt een duidelijk onderscheid tussen bedrijven met opgeleide preventieadviseurs, meer 

verantwoordelijkheid bij de IDPB, en bedrijven zonder opgeleide (Niv I of II) preventieadviseurs. Hier moet 
de EDPB zijn kennis en kunde inzetten om de bedrijven te begeleiden op hun pad naar een beter welzijn 
voor hun werknemers

- Faciliteert kwalitatief betere bepalingen van functies en risico’s en dus betere organisatie van het 
gezondheidstoezicht met de juiste onderzoeken voor de medewerkers die het nodig hebben

- Faciliteert dus ook het verbeteren van de kwaliteit van de werkpostfiches en dus de onderzoeken voor de 
interim medewerkers

• Het KB wijzigt niets aan het debat dat de interim medewerkers onderzocht worden door de 
EDPB waar het interimkantoor bij aangesloten is en niet door de EDPB van de inlener. Dit was 
ook niet het onderwerp van dit KB. 

Samenvatting



Thank you!
Mensura helpt u:

info@mensura.be
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