
WAT DOET U ZELF?• Werkgever: is de eindverantwoordelijke op vlak van  
 veiligheid en gezondheid.

• Interne preventieadviseur:  kan ofwel de werkgever  
 zijn bij minder dan 20 werknemers of een werknemer   
 aangeduid door de werkgever. Geeft advies op vlak van  
 veiligheid en gezondheid op het werk. 

• Projectleider - werfleider – ploegbaas:  ziet op zijn  
 niveau en binnen zijn bevoegdheid toe op het respecteren   
 van de veiligheidsregels. 

• Eerste hulpverlener: geeft en registreert de eerste zorgen.

• Werknemer: volgt de veiligheidsinstructies op en meldt  
  onveilige situaties. WIE CONTROLEERT?

• Arbeidsinspectie (Federale Overheidsdienst Werk-
gelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene 
Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk - FOD 
WASO AD TWW): controleert de toepassing van de 
welzijnsreglementering. 
 

• Externe Dienst voor Technische Controle op de 
werkplaats (EDTC): staat in voor keuringen voor 
indienststelling en voor periodieke keuringen  
van bepaalde installaties, arbeidsmiddelen en 
beschermingsmiddelen, met het oog op het  
vaststellen van eventuele gebreken.  

WIE ONDERSTEUNT?

Meer info op:

www.constructiv.be

VEILIG EN GEZOND 
SAMENWERKEN: 
WIE DOET WAT?

• Externe dienst:  
 • Preventieadviseur-arbeidsarts: staat in voor het gezondheids-  
  toezicht van de werknemers, werkt mee aan risicoanalyses en   
  geeft hierover adviezen.  

 

 • Externe preventieadviseur: geeft advies inzake veiligheid  
  en gezondheid op de werk-bouwplaats en organiseert mee  
  de ondersteuning van de interne preventieadviseur en de werk- 
  gever met betrekking tot de verschillende welzijnsdomeinen. 

 

 • Preventieadviseur psychosociale aspecten: bevoegd voor    
  het geheel van psychosociale risico’s op het werk, zoals risico- 
  analyse  psychosociaal welzijn, stress, conflicten en ongewenst   
  grensoverschrijdend gedrag op het werk.  

 

• Constructiv  en zijn adviseurs: waken over de de veiligheid en  
 gezondheid op bouwplaatsen via bezoeken, praktische adviezen  
 en bouwgerelateerde campagnes.  

 

•  Coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de  
 verwezenlijking van het bouwwerk: legt zich toe op de co- 
 ördinatie van de gelijktijdige en de opeenvolgende activiteiten  
 op de bouwplaats van minstens twee aannemers. 
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