
 

 

Functiebeschrijving: 

adjunct-preventieadviseur (niv. 2) 

B1-B3 
 

Doel van de functie 

Je assisteert de hoofdpreventieadviseur, belast met de leiding van de interne dienst, in het 

uitstippelen, implementeren, opvolgen en bijsturen van het veiligheids- en welzijnsbeleid. Je 

zorgt voor de praktische uitwerking, programmatie, uitvoering en evaluatie van het beleid 

bepaald door het dynamisch risicobeheersingssysteem.   

 

Je takenpakket bestaat bijgevolg uit de praktische uitvoering van “CODEX Hoofdstuk II. De 

opdrachten van de interne dienst”. Hiervoor wordt je bijgestaan door lokale adjunct-

preventieadviseurs en “adjunct-preventieadviseurs interventie” die rechtstreeks rapporteren 

aan jou. Deze adjuncten stuur je aan met uitgewerkte en afgelijnde taken waarbij je instaat 

voor opvolging en bijsturing. De adjuncten kunnen verder binnen hun kennisdomein ingezet 

worden onder de vorm van (al dan niet tijdelijke) werkgroepen opdrachten om te zetten 

naar praktisch tools, steeds onder leiding en verantwoordelijkheid van jou. 

 

Je zorgt voor vlotte interne communicatie, implementatie en opvolging van 

preventiemaatregelen en rapporteert aan de hoofdpreventieadviseur. 

 

Plaats in de organisatie 

IDPBW, met als functioneel meerdere de hoofdpreventieadviseur en als hiërarchisch 

meerdere de directeur bedrijfsvoering. Je stuurt de lokale adjunct-preventieadviseurs en de 

adjunct-preventieadviseurs interventie aan met uitgewerkte opdrachten en opvolging.   

 

Graad  

adjunct-preventieadviseur (niv. 2) – niveau B (salarisschalen B1-B2-B3) 

 

Resultaatsgebieden 

 

− Uitvoeren van risicoanalyse 

− Advies verlenen i.v.m. organisatie, veiligheid en hygiëne van de arbeidsplaats 

− Aanbieden van vorming i.v.m. welzijn en veiligheid, onthaal van nieuwe werknemers 

− Administratie: opstellen van plannen, verslagen en rapporten, … 

− Specifieke taken: Interne procedures, EHBO, coördineren van werken, … 

− Rapporteren aan hoofdpreventieadviseur, indien nodig rapportage aan 

zonecommandant, directeur bedrijfsvoering, HOC/BOC-CPBW en anderen. 

− Samenwerking lokale adjunct-preventieadviseurs en adjunct-preventieadviseurs 

interventie organiseren en coördineren 

− Samenwerking externe dienst voor preventie en bescherming op het werk 

organiseren en coördineren  

 

Bijzondere aanwervingsvoorwaarde(n) 

In het bezit zijn van het getuigschrift preventieadviseur niveau 2 of hoger 

In het bezit zijn van een rijbewijs B 

 

Competenties 

 

kennis 

• kennis van computers, office-pakket en functie specifieke softwarepakketten 

• kennis van de werking van de hulpverleningszone  



 

andere 

 

INTEGRITEIT  

= voortdurend algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in woord en gedrag 

handhaven. 

- Komt openlijk uit voor zelfgemaakte fouten 

- Gaat discreet om met vertrouwelijke en gevoelige informatie 

- Leeft algemeen aanvaarde sociale en ethische normen na (o.m. betrouwbaarheid, 

eerlijkheid, beleefdheid, respect voor anderen) en is daarop aanspreekbaar, ook 

onder druk.  

- Spreekt anderen erop aan als ze niet conform bestaande regels en 

afspraken handelen. 

- Handelt consequent: neemt in soortgelijke omstandigheden soortgelijke standpunten in 

of een soortgelijke houding aan. 

KLANTGERICHTHEID  

= afstemmen van zijn acties op de gevoelens, behoeften en wensen van de (interne en 

externe) klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden en zonder de 

doelstellingen van de organisatie in het gedrang te brengen. 

- Toont begrip voor klanten, is vriendelijk en voorkomend 

- Onderzoekt gericht de wensen en behoeften van klanten 

- Waarborgt een snelle, grondige en maximale dienstverlening aan klanten, rekening 

houdend met de bestaande procedures en planning 

- Biedt een zo optimaal mogelijke oplossing voor de klant 

SAMENWERKEN  

= actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op het niveau van een team, 

een dienst of een organisatie of aan het oplossen van problemen of conflicten, ook als 

dat niet direct een persoonlijk belang is. 

- Bespreekt meningsverschillen met collega’s en/of medewerkers op constructieve wijze 

- Deelt alle belangrijke of bruikbare informatie met anderen 

- Vraagt naar ideeën en standpunten van de anderen 

- Biedt hulp aan bij problemen, ook al vast dit niet onder de eigen opdracht 

- Legt samenwerkingsverbanden met medewerkers en/of collega’s 

- Gaat collegiaal om met alle medewerkers van de organisatie. 

INITIATIEF NEMEN  

= uit eigen beweging de beschikbare informatie benutten om kritische  situaties tijdig te 

onderkennen en gepaste acties nemen. 

- Haalt het maximum uit de situatie voor alle partijen, gegeven de mogelijkheden 

- Onderneemt uit eigen beweging gerichte acties om concrete probleem aan te 

pakken Voorkomt dat zaken uit de hand lopen door tijdig maatregelen te nemen.  

- Denkt vooruit en weet benodigde acties in te schatten 

- Doet voorstellen voor verbetering van de eigen taken en het resultaat van de afdeling 

of organisatie. 

MONDELINGE COMMUNICATIE  

= vaardig overbrengen van een mondelinge boodschap, zodat de doelgroep ze begrijpt. 

- Spreekt vlot en drukt zich helder uit 

- Gebruikt een taal die aan het publiek aangepast is (aangepaste terminologie, 

beperken van vakjargon, …) 

- Gaat regelmatig na of anderen hem/haar goed begrepen hebben 

- Is goed verstaanbaar (volume, articulatie, tempo) 

- Ondersteunt zijn/haar communicatie met non-verbale elementen. 

PLANNEN EN ORGANISEREN  

= structuur aanbrengen in tijd, ruimte en prioriteit bij het aanpakken van taken of 

problemen (plannen). De benodigde acties, tijd en middelen aangeven en die 



elementen coördineren om de doelstellingen te bereiken conform de planning 

(organiseren). 

- Brengt structuur aan in eigen werk en dat van anderen (bv. bepaalt werkterreinen, 

prioriteiten, termijnen) 

- Organiseert zich op zodanige wijze dat hij/zij een overzicht kan bewaren 

- Inventariseert wat er nog moet gedaan worden 

- Legt concrete afspraken vast 

- Maakt goede werkschema’s en tijdsplanningen op (werkbaar, volledig, overzichtelijk)  

- Geeft aan in welk tijdsbestek en met welke mensen en middelen doelstellingen moeten 

worden gerealiseerd. 

- Splitst een opdracht adequaat op in deelopdrachten en gaat stapsgewijs en goed 

doordacht te werk  

- Behoudt het overzicht in een grote diversiteit van taken, ontwikkelingen of processen. 

NAUWKEURIGHEID  

= uit eigen beweging taken nauwgezet en met zin voor detail volbrengen. Gepast 

omgaan met materialen. 

- Levert verzorgd werk af ( nauwkeurig,  netjes, volledig, correct) 

- Controleert het eigen werk op fouten en onnauwkeurigheden 

- Heeft oog voor detailinformatie 

- Blijft aandachtig bij routineuze taken  

- Merkt fouten en onnauwkeurigheden in de beschikbare informatie op, met het oog op 

het aanbrengen van correcties. 

VEILIG EN ORDELIJK WERKEN  

= instaan voor de veiligheid, die van de collega’s en de werkomgeving evenals voor orde 

op het werk. 

- Instaan voor de eigen veiligheid en die van anderen 

- De veiligheidsregels altijd toepassen, ook in nieuwe situaties 

- Maakt na de taak de werkplaats proper en bergt alles weer overzichtelijk op 

- Waar het materiaal ligt, is duidelijk voor zijn collega’s. 

PROBLEEMANALYSE (ANALYTISCH DENKEN)  

= duiden van een probleem in al zijn verbanden  en oorzaken. Steeds op een 

systematische wijze op zoek gaan naar de relevante informatie om het probleem te 

kunnen oplossen. 

- Heeft een algemeen inzicht verworven in de problematiek 

- Verzamelt bijkomende informatie (o.a. door vragen te stellen) 

- Legt verbanden tussen delen van de problematiek  

- Maakt een onderscheid tussen belangrijke en onbelangrijke informatie 

- Geeft aan welke informatie vereist is om zicht te krijgen op het probleem. 

- Benoemt mogelijk oorzaken van een probleem.  

- Gebruikt effectieve methode om informatie te verzamelen. 

- Benadert een probleem vanuit verschillende gezichtspunten  

- Integreert nieuw gevonden informatie met bestaande informatie 

 

Vastgesteld door de zoneraad op 28/04/2021 


