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We kennen allemaal het probleem:
elk jaar komt de preventieadviseur
van de IDPBW (Interne Dienst voor
Preventie en Bescherming op het
Werk) met een delegatie van de
verschillende vakbonden zijn
rondgang doen in het gebouw waar
we werken. Deze rondgang is
verplicht volgens de Welzijnswet, en
heeft tot doel vast te stellen welke
tekortkomingen er op de werkvloer
zijn inzake veiligheid, hygiëne en
comfort, dit ter voorkoming van
ongevallen en beroepsziekten, en om
de werknemer toe te laten zijn taken
in de best mogelijke omstandigheden
uit te voeren. Spijtig genoeg moeten
we vaststellen dat er weinig gedaan
wordt met deze opmerkingen van de
preventieadviseur, en dat elk jaar het
verslag een herhaling is van het
verslag van de vorige rondgang.
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GUY ROULET GING HEEN
Wij melden met droefheid het overlijden van Guy Roulet. Hij was
afgevaardigde bij de Douane en Accijnzen en was jarenlang lid van het
Nationaal Comité. Hij nam eveneens deel aan de vergaderingen van
de Regionale Henegouwen. Hij was onopvallende en diskreet, maar efficiënt. Hij
sprak niet graag over zichzelf – zeldzaam
sprak hij over zijn gezondheidsproblemen-,
maar zijn tussenkomsten in het voordeel
van de leden waren altijd pertinent.
Aan zijn echtgenote en dierbaren, onze
innige deelneming. We denken aan hen in
deze moeilijke tijden. Met Guy verliezen wij
een vriend.

Nieuwe structuur PBW
at nog erger is: we ondervinden
steeds meer dat er een soort
gelatenheid optreedt, zowel bij
het personeel als bij de mensen
van de IDPBW, een gelatenheid in de zin van
“het brengt toch allemaal niets op, want er
wordt toch niets aan gedaan”. Dit is een zeer
gevaarlijke evolutie, die vroeg of laat tot ernstige ongevallen moet leiden.
Het VSOA heeft besloten dat het zo niet verder
kan, en wil een voortrekkersrol spelen in de
ommekeer van deze verstoorde gang van zaken.
Daarom werd een volledig nieuwe structuur uitgebouwd om de problemen sneller en vooral
resultaatgerichter aan te pakken. In elke regionale afdeling werd daarom naast het gewone
dagelijks bestuur nu ook een “regionaal PBWcoördinator” aangesteld.
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Doelstellingen
De regionaal PBW-coördinator heeft als functie
om een zo grondig mogelijk kennis te hebben
van de gebouwen in zijn regionale, niet alleen de
fysieke structuur, maar ook de mensen die er
tewerkgesteld zijn. Op die manier heeft hij een
goed beeld van wat er leeft in een gebouw,
welke sfeer er heerst en met welk gevoel de
mensen er werken. Bij problemen inzake PBW is
hij ook de contactpersoon tot wie onze leden en
afgevaardigden zich kunnen wenden, en wanneer een tussenkomst door de overheid zich
opdringt plaatst hij deze problemen op de agenda van het TOC van zijn regionale. Wanneer ook
daar geen oplossing gevonden wordt, zorgt hij
dat deze problemen doorgespeeld worden aan
het TOC Brabant.
Hiervoor werd een “nationaal PBW-coördinator”
aangesteld. Deze persoon fungeert als doorgeefluik tussen de regionale PBW-coördinators en
het VSOA-secretariaat. Hij belegt regelmatig
vergaderingen met de verschillende regionale
PBW-coördinators en de mensen op het secretariaat, die de belangen van het personeel moeten verdedigen op het TOC Brabant. Op deze vergaderingen wordt besproken welke de opvolging
is van vroegere problemen, welke nieuwe problemen er op de agenda van het TOC Brabant
dienen geplaatst, en krijgen de coördinators ook

de gelegenheid welke specifieke problemen zich
binnen hun regionale stellen. De nationale
PBW-coördinator zorgt ook dat de afgevaardigden die deelnemen aan gebouwbezoeken de
nodige opleidingen krijgen.
Zo is er op dit ogenblik een algemene vorming
begonnen, waarin vooral wordt uitgelegd aan
welke zaken een preventieadviseur aandacht
schenkt tijdens zijn jaarlijkse rondgang, en worden enkele technische termen uitgelegd, zodat
de afgevaardigden beter het vakjargon inzake
PBW begrijpen. In een later stadium is het de
bedoeling dat onze afgevaardigden meer specifieke vormingen krijgen, bijv. inzake voedingshygiëne in keukens en refters (de fameuze HACCPnormen) enz. Ook is het de bedoeling dat zoveel
mogelijk mensen de basisopleiding preventieadviseur niv. 3 gaan volgen. Een opleiding welke
nu gegeven wordt door onze collega’s van VSOAPolitie, en waarvan het getuigschrift officieel
door de overheid erkend is.
Het VSOA heeft zich tot doel gesteld om zeer
ernstig de reeds veel te lang aanslepende problematiek inzake welzijn op het werk aan te
pakken, en wil dit vooral met goed gevormde en
gemotiveerde mensen doen.
Maar, om deze problemen te kunnen aanpakken
moeten wij eerst op de hoogte zijn van de
tekortkomingen, en hiervoor hebben wij de
steun nodig van alle leden en afgevaardigden.
Daarom vragen wij met aandrang om tekortkomingen steeds te melden aan de PBW-coördinator van uw regionale. WACHT NIET tot de preventieadviseur zijn rondgang doet als er zich een
probleem voordoet, maar meld het ONMIDDELLIJK. Gaat het om een iets ingewikkelder situatie, dan zal de PBW-coördinator zich desnoods
ter plaatse begeven om het probleem beter te
kunnen inschatten, en de gepaste maatregelen
te treffen, dit kan een oplossing met de econoom zijn, of voorlegging op het regionaal TOC
of doormelding naar de nationaal coördinator
met eventueel voorlegging op T.O.C. Brabant.
Hierna krijgt u een overzicht met de volledige
structuur inzake PBW, met de verschillende
coördinators per regio, en hun contactadressen:
William Doom
Nationaal PBW-coördinator

