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REEKS SOBANE-STRATEGIE

Sobane-strategie
Beheer van beroepsgebonden risico’s
De Sobane-strategie is een strategie voor risicobeheersing op vier niveaus
(Screening (Opsporing),OBservatie,ANalyse,Expertise)
De reeks publicaties “SOBANE – STRATEGIE Beheer van beroepsgebonden risico’s” heeft als doel deze strategie kenbaar
te maken en aan te tonen hoe de strategie kan worden toegepast op verschillende arbeidssituaties.
De overleggids DEPARIS is een gids voor de opsporing van risico’s (DEpistage PArticipatif de RISques) die tegemoet komt
aan de eisen van het opsporingsniveau van de strategie Sobane. De algemene gids Déparis is beschreven in de voorstellingsbrochure van de Sobane-strategie en van Déparis.
De Sobane-strategie en het geheel van de methodes werden ontwikkeld door de Unité Hygiène et Physiologie de Travail
van professor J. Malchaire van de Université catholique de Louvain, in het kader van het onderzoeksproject SOBANE, gecofinancierd door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Europees Sociaal Fonds.
De aanpassing van SOBANE aan de thuiszorgsector kwam tot stand in het kader van het project PROXIMA, dankzij de
samenwerking van de onderzoeksteams van de Université de Mons – Hainaut (UMH, Professeur A.Van Daele) en van de
Katholiek Universiteit Leuven (KULeuven,T.Vandenbrande), en eveneens gecofinancierd door de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Europees Sociaal Fonds.
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Overleggids DEparis “Thuiszorg”
Deze publicatie is de aanpassing van de gids voor participatieve opsporing van risico’s voor de thuiszorgsector.
De map bevat:
• een voorstellingsfolder SOBANE, de “Algemene strategie voor beroepsgebonden risico’s”.
• een document voor de deelnemers aan de Déparis-vergadering, met
een uitnodigingsbrief en een lijst van aspecten die tijdens deze vergadering zullen behandeld worden.
• de overleggids Déparis, toegepast op thuiszorg: deze gids bevat 11
tabellen die 11 facetten van de algemene arbeidssituatie behandelen.
• een checklist die toelaat de specifieke risico’s bij een bepaalde cliënt
te identificeren en eventueel samen naar oplossingen te zoeken.

Voorafgaande opmerkingen met betrekking tot
thuiszorg
Er zijn private en publieke, grote en minder grote diensten voor thuiszorg. Ze ontvangen de hulpaanvragen en verdelen het werk tussen de
verschillende hulpverleners: verzorgenden, poetshulpen, oppashulpen, …
De hulpverleners werken over het algemeen alleen bij een groot aantal
cliënten en de werkomstandigheden verschillen sterk in functie van de
materiële omstandigheden waarin de cliënten zich bevinden.

Dit document kwam tot stand
met de steun van de Europese Unie
Europees Sociaal Fonds

worden gevoerd: vorming over heffen en tillen, vorming over chemische
risico’s…
De kwaliteit van de woonomgeving van cliënten kan worden bekeken
met behulp van een checklist die toelaat de specifieke risico’s bij een
bepaalde cliënt te identificeren en eventueel met hem naar oplossingen
te zoeken.
De Déparis-vergadering tussen hulpverleners en omkaderingspersoneel
spitst zich dus vooral toe op de organisatie van de dienst, de verdeling
van de taken, de bepaling van de functie, …
De overleggids wordt voorgesteld in het vervolg van deze brochure. Ze
bestaat uit 11 rubrieken die elk een facet van de arbeidssituatie belichten van de hulpverleners in de thuiszorg (verzorgenden, poetshulpen,
oppashulpen, …)
Om deze handleiding goed te begrijpen voor ze te gebruiken, is het
belangrijk om na te denken over de basisprincipes die aan de grondslag
van de SOBANE-strategie liggen en meer bepaald aan zijn eerste niveau,
de Déparis-overleggids. Met het oog daarop, wordt aangeraden om de
voorstellingsfolder SOBANE, de “Algemene strategie voor beroepsgebonden risico’s” beschikbaar in deze map te lezen. Meer info zijn ook
beschikbaar in het deel ‘basisprincipes’ van de tweede versie van de
introductiebrochure van de SOBANE-strategie en de Déparis-overleggids, beschikbaar op de website www.sobane.be

Tijdens de Déparis-vergadering, is het niet mogelijk om de discussie
en het zoeken naar verbeteringen te laten gaan over de woonomgeving van cliënten, de inrichting van de vertrekken, de werkhouding van
verzorgenden, het geluid of de warmte van de werkomgeving… De rubrieken die deze aspecten behandelen in de Déparis-gids zijn dus sterk
samengevat zodat de gesprekken vooral over de vormingsaspecten
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Voor meer informatie: www.sobane.be

