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1 Toelichting bij de inspectiecampagne 

Elk jaar plant Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) een aantal campagnes. Dit jaar is de sector van de 

dienstencheques aan de beurt. Tijdens het bezoek zal de focus liggen op arbeidsmiddelen, bescherming van 

de gezondheid én ergonomie. 

Traditioneel zijn de opdrachten van TWW uitgesplitst in reactieve en proactieve acties. Reactieve acties zijn 

het behandelen van klachten, antwoorden op verzoeken van gerechtelijke overheden, behandelen van 

allerlei vragen om vergunningen, enzovoort. Proactieve acties zijn inspectiebezoeken volgens planning 

gebaseerd op de prioriteiten van de inspectie. Het doel van de arbeidsinspectie is om proactieve acties te 

stroomlijnen en reactieve acties zoveel mogelijk te beperken. Daarom worden inspectiecampagnes al sinds 

2008 georganiseerd per thema of per sector. 

Deze aanpak is interessant om verschillende redenen: 

• De inspectie kan moeilijk bereikbare sectoren toch benaderen, zoals kleine en zelfs micro-

ondernemingen.  

• Het kan een nulmeting zijn om de evolutie in kaart te brengen. 

• Voor de sector is het een begeleiding naar een betere naleving van de reglementering. 

• Het gekozen thema geeft een antwoord aan bezorgdheden van de sector. 

(bron: Welke inspectiecampagnes in 2022? (kluwer.be))  

En dat er uitdagingen zijn op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk in de dienstencheque-

sector in België, toont het rapport van de European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), aan.  

Met meer dan een miljoen gebruikers in België (een kwart van de Belgische huishoudens) en 150.000 jobs 
(3,1% van de Belgische werkgelegenheid), is de sector ‘Dienstencheques’ sinds de oprichting in 2004 in ons 
land, een essentiële sector geworden.  

 
De omvang van het systeem van dienstencheques in België in 2017. (bron: EU-OSHA) 

De laatste jaren wordt de sector geconfronteerd met een toename van langdurige afwezigheden en met de 

moeilijkheid om werknemers voor bedrijven in de sector te behouden of te vinden. De oorzaken hiervoor 

houden verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers.  

https://sentral.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=VS300907540&bron=doc
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Het beroep van huishoudhulp wordt geconfronteerd met volgende moeilijkheden op vlak van welzijn op het 

werk:  

 fysieke belasting; 

 gebrek aan variatie in het werk; 

 fysieke en mentale flexibiliteit; 

 beperkte pauzes tussen klanten; 

 eenzaamheid van het werk; 

 de werkplek en de gebruikte producten en materialen; 

 gebrek aan sociale erkenning van het werk. 

Het is daarom van cruciaal belang voor de sector om een hele reeks acties uit te voeren om het welzijn op 

het werk van deze werknemers te verbeteren, waaronder de inspectiecampagne er één van is. 

Het volledige rapport van de EU-OSHA is te vinden op Well-being at work in the service voucher sector in 

Belgium | Safety and health at work EU-OSHA (europa.eu). 

2 Hoe verloopt een inspectiebezoek? 

Het inspectiebezoek start doorgaans met een bespreking om een aantal zaken na te gaan. Vervolgens zal 

de arbeidsinspecteur een rondgang op de werkvloer voeren, om af te sluiten met een slotvergadering.  

De inspectie besteedt aandacht aan de volgende vaststellingen en/of inbreuken: 

• Heeft de werkgever voor alle taken van de werknemers een risicoanalyse uitgevoerd? 

• Heeft de werkgever een schriftelijke risicoanalyse van:  

o chemische agentia  

o manueel hanteren van lasten 

o psychosociale risico’s 

• Beschikt de werkgever over een jaaractieplan en een globaal preventieplan? 

• Zijn de werknemers onderworpen aan een voorafgaand en periodiek gezondheidstoezicht? 

• Gaat er iemand van de hiërarchische lijn na of de ter beschikking gestelde uitrusting bij de klant aan de 

minimumvereisten voldoet? 

• Hebben alle werknemers een passende opleiding gekregen over ergonomie en het manueel hanteren 

van lasten?  

• Hebben alle werknemers een passende opleiding gekregen over het werken met chemische agentia?  

• Worden de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), zoals antislipschoenen en 

schoonmaakhandschoenen, gratis ter beschikking gesteld? 

• Hebben alle werknemers instructies gekregen over het juiste gebruik van PBM’s? 

• … 

 

 

 

 

https://osha.europa.eu/en/publications/well-being-work-service-voucher-sector-belgium
https://osha.europa.eu/en/publications/well-being-work-service-voucher-sector-belgium
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3 Wat zijn de mogelijke gevolgen? 

Na het inspectiebezoek kan je een formeel schrijven verwachten met de conclusies en mogelijks een 

oplijsting van specifieke zaken die je in orde zal moeten brengen. Hierbij enkele voorbeelden per domein: 

3.1 Arbeidsmiddelen 

Als er geen risicoanalyse en indienststellingsverslag van arbeidsmiddelen is uitgevoerd, kan de 

arbeidsinspecteur de werkgever verplichten om dit uit te voeren.  

3.2 Bescherming van de gezondheid 

Als dienstenchequebedrijf is het vaak zeer moeilijk om een klassieke risicoanalyse uit te voeren. Het 

opstellen van een inventaris brengt al problemen met zich mee omdat de gebruikte chemische producten 

vaak niet door de werkgever ter beschikking gesteld worden, maar wel door de inlener. Toch is het nog 

steeds nodig om de mogelijke gevaren van chemische producten in kaart te brengen. Dit is ook een 

onderdeel waar de inspectie tijdens deze campagne op zal focussen.  

3.3 Ergonomie 

• Als er een risicobeoordeling is uitgevoerd maar de ergonomische risico’s niet zijn beoordeeld, kan de 

arbeidsinspecteur de werkgever verplichten om de risicobeoordeling aan te vullen. Dit geldt ook voor 

situaties waarin andere essentiële elementen van de risicobeoordeling ontbreken of onvolledig zijn, 

bijvoorbeeld als de ergonomische risico’s niet grondig genoeg zijn beoordeeld. Bij dergelijke 

tekortkomingen kan de inspecteur eisen dat de werkgever een beroep doet op externe deskundigen op 

het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk.  

 

• Als de risicobeoordeling van de ergonomische risico’s niet up-to-date is, kan de arbeidsinspecteur de 

werkgever verplichten om de risicobeoordeling te actualiseren.  

 

• Als er geen maatregelen zijn genomen terwijl er wel ergonomische risico’s zijn vastgesteld, kan de 

arbeidsinspecteur de werkgever verplichten om preventieve en beschermende maatregelen te nemen.  

 

• Als de genomen maatregelen niet toereikend zijn om de risico’s aan te pakken, kan de arbeidsinspecteur 

nieuwe maatregelen eisen die effectiever zijn. 

 

• Als de werknemers geen instructies over het vermijden van risico’s hebben gekregen, kan de 

arbeidsinspecteur de werkgever verplichten om die instructies te geven. 
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4 Hoe kan je je voorbereiden op een inspectiebezoek? 

Vanuit de vragenlijst (titel 2) weet je welke zaken de arbeidsinspecteur zal kunnen vragen. Heb je al een 

aantal risicoanalyses uitgevoerd? Heb je maatregelen genomen? Verzamel de documentatie, zodat die klaar 

ligt bij het inspectiebezoek. Ontbreken er risicoanalyses? Start niet hals over kop, maar ga planmatig te 

werk: 

 

4.1 Ga planmatig te werk 

Vanuit Mijn welzijn op het werk kan je aan de slag om in eerste instantie te inventariseren hoe ver je staat. 

Op basis hiervan kan je de nodige acties invoegen in je jaaractieplan en globaal preventieplan. 
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4.2 Arbeidsmiddelen 

Hulp nodig bij de risicoanalyse en het indienststellingsverslag van arbeidsmiddelen? Contacteer je 

vertrouwde contactpersoon binnen Liantis.  

4.3 Bescherming van de gezondheid 

Als dienst voor preventie en bescherming op het werk willen wij jou zo goed mogelijk ondersteunen bij deze 

complexe taak. Daarom stellen wij een standaard pakket op met algemene richtlijnen en adviezen voor het 

werken met chemische schoonmaakmiddelen, rekening houdend met de meest voorkomende mogelijke 

gevaren. Hierbij zullen onderstaande documenten voor een pakketprijs beschikbaar zijn: 

• Een toolbox ‘Werken met chemische schoonmaakmiddelen’  

• Een procedure ‘Adviezen rond veilig werken met chemische producten en de verplichtingen van een 
organisatie’  

• Een set van enkele veiligheid- en gezondheidsinstructiekaarten voor veel gebruikte 
schoonmaakmiddelen.  

Op basis van deze documenten kan je zelfstandig aan de slag. Mocht je bijkomende hulp nodig hebben voor 

de implementatie of heb je nog verdere vragen dan is een ondersteuning van een arbeidshygiënist mogelijk. 

Dit kan voor onder meer:  

• Het geven van de opleidingen 

• Het bekijken van interne instructies 

• Adviezen opstellen 

• Uitvoeren van een rondgang op de werkplaats  

• … 

Wens je deze ondersteuning, contacteer dan zeker je vertrouwde contactpersoon bij Liantis.  

4.4 Ergonomie 
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4.4.1 Inventariseer de ergonomische risico’s 

Download in Mijn welzijn op het werk de ‘risico – inventarisatie ergonomie’ (document 3984) om per 

werkpost of functie een overzicht te bekomen van de mogelijke ergonomische risico’s. Het is sterk 

aangeraden om deze screening in samenspraak met de werknemers in te vullen. 

3984 - Risico-inventarisatie ergonomie.docx (sharepoint.com) 

Op basis van deze inventarisatie kan je gericht de uitvoering van de nodige risicoanalyses plannen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Voer de risicoanalyses uit, participatief met de uitvoerders 

Aan de hand van eenvoudige screeningsdocumenten kan je zelf snel aan de slag om de risicoanalyses uit te 

voeren. Zoek de documenten op in Mijn welzijn op het werk en ga samen met je medewerkers aan de slag. 

• 2002 – risicoscreening ergonomie tillen houden en dragen 

• 3698 – risicoscreening ergonomie duwen en trekken 

• 3700 – risicoscreening ergonomie repetitief werk 

• 3699 – risicoscreening ergonomie houding 

• 3701 – risicoscreening ergonomie staand werk 

 

4.4.3 Neem maatregelen 

Ook voor ergonomie is de klassieke preventiehiërarchie de meest doeltreffende aanpak: 

1. Kan je het risico vermijden?  

2. Kan je de situatie verbeteren? 

Het werk van een huishoudhulp is fysiek belastend. Maar er zijn oplossingen om het risico te vermijden of 

tenminste te verminderen. De mogelijke maatregelen zijn gebaseerd op de drie pijlers: 

https://liantis.sharepoint.com/:w:/r/sites/MST-TM-PW_DocumentenBibliotheek2/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDEFC0843-20B7-43B6-98C8-4C78D2AA89B5%7D&file=3984%20-%20Risico-inventarisatie%20ergonomie.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
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1. Werkorganisatie: bijv. het belang van een goede gebruikersovereenkomst waarin bepaald wordt 

wat wel en wat niet mag/kan. 

 

2. Materiaal: bijv. wat kan door het dienstenchequebedrijf zelf voorzien worden en welke vereisten 

worden gesteld voor de klant. 

 

3. Werkmethodes: het belang van een opleiding ergonomie, sensibilisering van de werknemers, 

geven van instructies over hoe men veilig en ergonomisch kan werken. 

Het infodocument ‘2089 – ergonomie in de schoonmaak’ geeft concrete tips.  

2089 - Ergonomie in de schoonmaak.docx (sharepoint.com) 

Voor een aantal specifieke risico’s kan je voorbeelden van maatregelen terugvinden in onderstaande 

documenten (zie Mijn welzijn op het werk): 

• 3693 – fiche verbetervoorstellen houding 

• 3695 – fiche verbetervoorstellen staand werk 

4.5 Hulp nodig? Liantis kan je ondersteunen 

Het uitwerken van risicoanalyses en het uitwerken van maatregelen is niet altijd een evidente opdracht. 

Onze preventieadviseurs staan klaar om je hierbij te ondersteunen. Contacteer je klantenadviseur of mail 

naar risicobeheersing@liantis.be.  

5 Relevante wetgeving 

Het wetgevend kader is terug te vinden in de Codex: 

o Boek IV, arbeidsmiddelen 

o Boek VIII, ergonomische belasting 

• Titel 1: werk- en rustzitplaatsen 

• Titel 2: beeldschermen 

• Titel 3: manueel hanteren van lasten 

 

https://liantis.sharepoint.com/:w:/r/sites/MST-TM-PW_DocumentenBibliotheek2/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEC59F298-DAC7-4866-B814-55649B2DD73B%7D&file=2089%20-%20Ergonomie%20in%20de%20schoonmaak.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
mailto:risicobeheersing@liantis.be
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6 Ergonomie doeltreffend verbeteren 

Ergonomie is het werk en de werkomgeving aanpassen aan de mensen om 

met een minimale belasting, zo efficiënt mogelijk de nodige output te 

leveren. 

Vanuit een specifieke risicoanalyse wordt geobjectiveerd waar de mogelijke 

knelpunten zich bevinden, om zo gericht mogelijk concrete 

verbetervoorstellen te kunnen formuleren. Er wordt bekeken welke taken er 

gebeuren, welke producten (gereedschappen, arbeidsmiddelen, …) hiervoor 

gebruikt worden en op welke manier dit wordt georganiseerd in de 

omgeving. Dit doen we samen met jou en je medewerkers. 

Het verbeteren van de ergonomische arbeidsomstandigheden zal niet alleen 

een positief effect hebben op de (gevolgen van) fysieke belasting, maar ook 

op de efficiëntie, het verzuim en de jobtevredenheid in de organisatie.  

Om musculoskeletale klachten doeltreffend aan te pakken en een 

belangrijke impact te hebben op verzuim en werkbaar werk, is het belangrijk 

om een stapje verder te gaan en ergonomie systematisch in te bedden in de 

onderneming en een ergonomiebeleid uit te werken.  

Met een scan van het huidige ergonomiebeleid evalueren we het huidige beleid en kunnen we gericht acties 

definiëren om duurzame stappen te zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de slag? 

Contacteer je klantenadviseur of mail naar ergonomie@liantis.be en maak een afspraak met de 

preventieadviseur ergonomie. 

 

 

 

 

mailto:ergonomie@liantis.be
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