Health & safety

Praktijkadvies van Securex?
Resultaat verzekerd!
CASE STUDY
Klant		 Stadsbestuur Sint-Niklaas
Land		België
Medewerkers
meer dan 1600
Project		 Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
Doelstellingen		bijblijven met de welzijnswetgeving, en de
vertrouwenspersonen voor de politie en het stedelijk
onderwijs van Sint-Niklaas optimaal aansturen

Eén van mijn taken als
preventieadviseur
en diensthoofd? Een
intakegesprek voeren
met slachtoffers van
pesten en geweld op het
werk.
Een delicate materie …
Mijn concrete aanpak?
De opleiding
‘Vertrouwenspersoon’
van Securex maakte het
allemaal glashelder voor
mij.
Carmen Desaever
Preventieadviseur en diensthoofd van
de Interne Dienst voor Preventie en
Bescherming op het Werk van de stad
Sint-Niklaas

“Ons stadsbedrijf is een verzameling van kleine ondernemingen: politie, brandweer,
groendienst, schrijnwerkers en loodgieters, administratie … Een heel ruime
organisatie dus, met 1600 werknemers die allemaal een andere opleiding gevolgd
hebben. En een verschillende functie bekleden. Een goed uitgebouwde Interne
Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk is dus een topprioriteit.
Waaruit ons team bestaat? Drie preventieadviseurs en een milieucoördinator. Met
mezelf als diensthoofd. Alleen de politie en het stedelijk onderwijs hebben hun eigen
vertrouwenspersonen. Het is mijn taak om hen aan te sturen. En om werknemers met
klachten efficiënt door te verwijzen. Voor de andere stadsdepartementen werken we
al een hele tijd samen met de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het
Werk van Securex. Zo pikken wij een graantje mee van Securex’ enorme expertise
op het vlak van welzijn. Een betere manier om vooruitgang te boeken, bestaat niet.”

Omzichtig te werk gaan
“Beeld je eens in dat een werknemer iemand uit het hoger kader beschuldigt van
pesten. In zulke situaties moet je heel omzichtig te werk gaan. En daarbij is de hulp
van de Externe Dienst van Securex van onschatbare waarde.
Slachtoffers van geweld, pesten of ongewenst seksueel gedrag komen bij mij terecht
voor een intakegesprek. Ik leg hun uit hoe de welzijns- en pestwetgeving in elkaar zit, en
hoe de procedures werken. Daarna geef ik hen in handen van een vertrouwenspersoon.
Ik ben een tussenschakel in het proces, dus voor mij was een opleiding cruciaal.
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luchten. En vaak stoppen ze dan niet meer met praten - wat heel begrijpelijk is. Maar een gesprek
moet vooral efficiënt blijven. Hoe onderbreek je iemand en help je hem of haar toch gericht verder?
Moet je van een vertrouwelijk gesprek een papieren verslag bewaren? En heeft de klager er een
bewijs van nodig? De opleiding ‘Vertrouwenspersoon’ van Securex maakte het allemaal glashelder.
Zit ik nu met een specifieke situatie in de knel? Dan wéét ik hoe ik ze moet aanpakken. Dankzij
Securex.”

Iets heel waardevols
“Als vertrouwenspersoon en preventieadviseur moet je vooral over goede sociale vaardigheden
beschikken. Je hebt contact met het management én met de werkvloer. Beide partijen moet je
overtuigen van je adviezen en je instructies. En dat leer je níét uit een handboek, maar door het te
doen. Lukt je dat en krijg je hulp van een expert? Dan heb je iets heel waardevols in handen. Onze
externe vertrouwenspersoon bij Securex, begeleidde de cursisten bij een aantal rollenspelen. En ze
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Want een heleboel mensen hebben na een lange lijdensweg eindelijk de stap gezet om hun hart te

sloot af met feedback en een groepsdiscussie. Resultaat verzekerd!”

Uniek: bijleren van andere vertrouwenspersonen
“Wat de opleidingen van Securex nog bijzonder maakt? Dat ze een praktische follow-up krijgen: de
intervisiemomenten. Tijdens die bijeenkomsten brengen vertrouwenspersonen uit uiteenlopende
sectoren hun specifieke casussen ter tafel. Wat was goed? Wat kon beter? Gingen we discreet
genoeg te werk? En hoe pakken we soortgelijke situaties in de toekomst aan? Geen enkele vraag
blijft onbeantwoord. En dat is een van de grote sterktes van Securex. Het is een open haven waar we
keer op keer aanmeren. En waar we vertrekken met het laadruim vol praktijkadvies.”

Contacteer ons voor meer informatie.
T +32 9 282 16 04 (NL) of +32 2 729 92 49 (FR)
training@securex.be
www.securex.be/opleidingen
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