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Een humaan 
preventiebeleid, 

een praktische 
aanpak voor een 

werkbaar systeem 
 

 

Docent 
De opleiding zal gegeven worden door 
mevr. Huget Désiron. Zij is Ergothera-
peute, Europees erkend Ergonome en 
drs. Arbeid en Gezondheid. 

 

Doelgroep 
 
 Veiligheidsverantwoordelijken 

 Personeelsdiensten 

 Personeel arbeidsgeneeskunde 

 Medewerkers VGV-PBW 

 Managers 

 ... 

 

ACT Desir on 

Preventie via opleiding 

ACT Desiron 



Waarom deze opleiding? 

Voor heel wat bedrijven is het niet evident 
om het veiligheids– en welzijns beleid 
vertaald en geaccepteerd te krijgen tot op 
de werkvloer. Het gaat daarbij in de eer-
ste plaats om gedragsverandering. 

In 1 dag  

 Bouwt u inzichten over de onderlinge 
verbinding tussen veiligheid, welzijn op 
het werk, (arbeids-) gezondheid en 
personeelsbeleid. 

 Verwerft u kennis over principes die 
daarin spelen en de wetgeving waar dit 
op steunt 

 Leert u de bekomen inzichten en princi-
pes in de eigen bedrijfspraktijk toe-
passen 

 Leert u de basis voor gedrag dat de 
medewerker in staat stelt om zelf veilig 
te denken en te handelen. 

Een humaan preventiebeleid : een praktische aanpak voor een werkbaar systeem. 

Inhoud : 
Gevolgen van (on)veiligheid / (on)welzijn : 
 Gezondheid en welzijn 
 Sociaal 
 Economisch  
Opzetten van een beleid : 
 Primaire preventie 
 Secundaire preventie 
 Tertiaire preventie 

Partners voor een beleid 
 Binnen het eigen bedrijf 
 Buiten het bedrijf 

 Subsidiërende overheden 
 Verzekeraar  

Procedures : 
 Individuele benadering 
 Collectieve benadering 

 

 

Praktisch 

Deze opleiding wordt voorzien voor 
maximum 20 personen en duurt 1 dag. 
Indien u dat wenst, passen we graag 
de opleiding aan op maat van uw be-
drijf! 

Kostprijs 

Het totale pakket, inclusief voorberei-
ding wordt aangeboden aan 
900 €, excl. BTW en excl. km-
vergoeding (0,3€ / km). Voor een 
groep van 20 deelnemers betekent dit 
45€, excl. BTW / deelnemer.  

Meer informatie? 
Neem gerust contact op met Evi Van 
Hofstraeten op het nummer 
011 27 29 38 of via 
info@act-desiron.be 


