
 

 

 

WETENSCHAPPELIJK EXPERT (m/v/x) voor de Algemene 
Directie Humanisering van de Arbeid  
 

Jobinhoud 

Je volgt de regelgeving op en verstrekt adviezen m.b.t. chemische, biologische en fysische agentia, in 

het bijzonder wat hun impact is op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Je 

geeft ook ondersteuning aan onderzoeksprojecten die op dat vlak worden opgestart of lopen binnen 

de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid.  

Concreet bestaat je takenpakket uit de volgende taken:  

• Je verstrekt als expert in jouw domein de nodige technische input bij het opstellen en 

uitvoeren van de regelgevende teksten met betrekking tot het welzijn op het werk. 

• Je verstrekt de technische informatie nodig om goed onderbouwde adviezen te kunnen 

verstrekken in je expertisedomein. 

• Je volgt als specialist de maatschappelijke en technische trends op. Je signaleert in dit verband 

de risico’s ervan voor het welzijn op het werk (ontwikkeling van nieuwe productiemethodes, 

gebruik van agentia, …). 

• Je zoekt relevante informatie op in de gepubliceerde artikels en in de gespecialiseerde 

wetenschappelijke pers. Je interpreteert de resultaten en je schrijft verslagen hierover. 

• Je staat in voor de exactheid van de informatie die ter beschikking wordt gesteld op de 

website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, meer bepaald het onderdeel 

welzijn op het werk m.b.t. jouw eigen expertisedomein. Je vult het thema chemische, 

biologische en fysische agentia aan en houdt dit actueel. 

• Je legt contacten met experten in de domeinen veiligheid en gezondheid van de werknemer. 

Je vertegenwoordigt de FOD in overlegvergaderingen en werkgroepen die jouw materie 

aanbelangen, onder meer op het vlak van de gewesten, de gemeenschappen, andere FOD’s 

bevoegd voor aanverwante materies, de Europese Commissie. Je geeft presentaties in jouw 

expertisedomein.  

• Je werkt mee aan de omzetting van de Europese richtlijnen in jouw expertisedomein. 

 

Meer info over de jobinhoud?  

Godelieve PONNET – Adviseur-generaal AD HUA 

AD HUA – Algemene Directie Humanisering van de Arbeid 

Tel.: 02/233.44.63. 

E-mail: Godelieve.PONNET@werk.belgie.be  

 

 

mailto:Godelieve.PONNET@werk.belgie.be


Werkgever 

Er is momenteel 1 plaats vacant bij de Afdeling van de Normen over het welzijn op het werk, die 

behoort tot de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid (AD HUA) van de FOD 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) (Hoofdbestuur Ernest Blerotstraat 1, 1070 

Brussel). 

De Afdeling van de normen over het welzijn op het werk bereidt de welzijnsregelgeving voor en 

interpreteert en evalueert ze. Ze houdt zich ook bezig met de voorbereiding van die normen op 

Europees en internationaal niveau en de omzetting van de Europese en internationale normen in 

Belgisch recht. De afdeling bestaat uit twee directies, de Directie van de wetgeving met de juristen en 

de Directie van de wetenschappelijke expertise inzake welzijn op het werk met de ingenieurs en 

andere wetenschappers. 

De functie situeert zich in de Directie van de wetenschappelijke expertise inzake welzijn op het werk. 

Deze cel omvat een vier personeelsleden: twee Franstalige ingenieurs, één Nederlandstalige ingenieur 

en een doctor in de chemie met elk hun expertisedomein. Voor het uitvoeren van de opdrachten wordt 

er nauw samengewerkt met de juristen. U werkt in een tweetalige omgeving, een (passieve) kennis 

van het Frans is wenselijk. Tevens is een goede kennis van het Engels aangewezen in verband met het 

doornemen van wetenschappelijke literatuur en de omzetting van de Europese richtlijnen.  

De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid (AD HUA) heeft als algemene opdracht de 

voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake het welzijn op het werk en de 

sensibilisering van de sociale en economische actoren inzake de humanisering van de arbeid. 

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) draagt bij tot de groei van de 

werkgelegenheid en is belast met de verbetering van de kwaliteit van de arbeid in een Belgische, 

Europese en internationale context. 

Wij verzoenen de belangen van de werknemers en werkgevers door kwaliteitsvolle loon- en 

arbeidsvoorwaarden te verzekeren en door de creatie en het behoud van werk te bevorderen nodig 

voor de sociaal-economische vooruitgang. 

Om dit te bereiken doen wij aan onderzoek en maken wij analyses en studies, werken wij het vereiste 

juridisch kader uit, zorgen wij voor het goede verloop van de sociale dialoog en voorkomen wij 

collectieve conflicten, en waarborgen wij de toepassing van de normen via promotie, preventie, 

toezicht en sanctie. 

Als troeven beschikken wij over een veelzijdige expertise en een ruime ervaring, en over onpartijdige 

toezichtsdiensten voor de naleving van het arbeidsrecht. Wij bouwen bruggen met en tussen onze 

‘stakeholders’, voornamelijk de sociale partners. 

In onze relaties met de externe en interne partners plaatsen wij de kernwaarden engagement, 

solidariteit, professionalisme, integriteit en openheid voorop. 

 

 

 

 

 

https://werk.belgie.be/nl/over-de-fod/structuur-van-de-fod/ad-humanisering-van-de-arbeid
https://werk.belgie.be/nl
https://werk.belgie.be/nl
https://werk.belgie.be/nl/over-de-fod/toegang-tot-de-diensten/toegangsplan-tot-de-fod


Selectieprocedure  

Meer info over de selectieprocedure? 

Paulien STEVENS – Selectieverantwoordelijke FOD WASO 

Directie van de Planning, Selectie en Loopbaan 

Tel.: 02/233.41.15 

E-mail: hr@werk.belgie.be  

 

 

Solliciteren 

Solliciteren kan tot en met 20/07/2020 via de algemene selectieprocedure: 
https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG20218. 
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