
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

De wetgeving legt elke werkgever de verplichting op om een IDPBW op te richten.
Deze laatste is verantwoordelijk voor het  bijstaan van de werkgever, de leden van de
hiërarchie en de werknemers bij de ontwikkeling, programmering, uitvoering en evaluatie
van het beleid dat wordt bepaald door het dynamische systeem voor risicobeheer.

De belangrijkste rol van de preventieadviseur is dan ook het ondersteunen van het college
bij de uitvoering van het welzijnsbeleid en de gemeentesecretaris in zijn dagelijkse leiding
van het personeel als vertegenwoordiger van het management.

De belangrijkste opdrachten van het IDPBW zijn de volgende:
• adviseren  van  de  werkgever  bij  de  implementatie  van  een  dynamisch

risicomanagementsysteem;
• deelnemen  aan  de  identificatie  van  gevaren  en  advies  geven  over

risicobeoordeling,  het  algemene  preventieplan  (voor  5  jaar)  en  het  jaarlijkse
actieplan;

• deelnemen aan het onderzoek naar de oorzaken van arbeidsongevallen;
• advies  geven  over  de  verschillende  thema's  die  betrekking  hebben  op de hele

codex inzake welzijn op het werk, met inbegrip van het werk met derden;
• adviezen uitbrengen over het opstellen van instructies en informatie,  onthaal  en

vorming van personeelsleden;
• organiseren en deelnemen  aan bezoeken op de werkplek; 
• deelnemen aan de toepassing van de maatregelen die moeten worden genomen in

geval  van  ernstig  en  onmiddellijk  gevaar,  aan  de  ontwikkeling  van  interne
noodprocedures en aan de organisatie van de eerste hulp;......

De reglementaire taken en opdrachten van het IDPBW moeten worden vastgelegd in een
identificatiedocument.

De wet bepaalt dat het IDPBW kan worden bijgestaan door een EDPBW (Externe Dienst
voor Preventie en Bescherming op het Werk - Mensura)  wanneer het onmogelijk is om
alle  nodige  expertise  op  het  gebied  van  welzijn  (voornamelijk  medisch  toezicht,
psychosociale risico's en ergonomie) uit te oefenen.
Het IDPBW coördineert ook de activiteiten van de preventieadviseurs die deel uitmaken
van  het  EDPBW:  arbeidsgeneesheer,  bedrijfspsychologen  (psychosociale  risico's),
ergonomen en hygiënisten, veiligheidsspecialisten.


