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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. Bovendien wordt aangetoond hoe de strategie 
kan worden toegepast op verschillende arbeidssituaties.

De doelstelling van deze methodes bestaat erin om het tijdsgebruik en de inspanningen van 
de ondernemingen te optimaliseren om de werkomstandigheden aanvaardbaar te maken, 
zelfs bij complexe problemen. Zij bevorderen de ontwikkeling van een dynamisch plan van 
risicobeheersing en van een overlegcultuur in ondernemingen.

De SOBANE-strategie en het geheel van de methodes werden ontwikkeld door de Unité 
Hygiène et Physiologie du Travail van professor J. MALCHAIRE van de Université catholi-
que 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 overleggids DEPARIS is een gids voor de opsporing van risico’s (dépistage participatif des 
risques) die tegemoetkomt aan de eisen van het opsporingsniveau van de strategie SOBANE.  
Het is een eenvoudige methode, die economisch is op het vlak van tijd en middelen.  Deze 
methode bevordert de ontwikkeling van een dynamisch plan voor risicobeheer en de over-
legcultuur in de onderneming.

Deze publicatie werd gerealiseerd door een onderzoeksteam dat bestond uit:
• L’Unité Hygiène et Physiologie du travail de l’UCL (Prof. J. Malchaire, A. Piette)
• Departement Onderzoek en Ontwikkeling van IDEWE (Prof. G. Moens)
• Externe Dienst voor Preventie en Bescherming CESI (S. Boodts,  A. Schietecatte)
• Externe Dienst voor Preventie en Bescherming IDEWE (Prof. V. Hermans)
• Externe Dienst voor Preventie en Bescherming PROVIKMO (Dr. G. De Cooman, 

I. Timmerman)
• Externe Dienst voor Preventie en Bescherming MENSURA (Dr. P. Carlier)
• Het departement Nouvelles Technologies et Formation van CIFoP (Mr. JF. Husson)
• Dienst voor preventie SEFMEP (P. Lorent, F. Gysens)

Voor meer informatie over de SOBANE-strategie: www.sobane.be
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Voor een goed begrip van de overleggids Déparis en vooraleer hem te gebruiken, 
is het noodzakelijk zich te bezinnen over de basisprincipes die aan de grondslag liggen van de 

SOBANE-strategie, en in het bijzonder het eerste niveau ervan, de opsporing. 
Er moet aansluiting gevonden worden bij deze principes.

Daarvoor is het aangewezen het gedeelte “Basisprincipes” van de algemene brochure 
“Sobane-strategie en overleggids Déparis” aandachtig te lezen.  Deze brochure is gratis 

verkrijgbaar bij de Cel Publicaties van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, 
Ernest Blerotstraat 1 - 1070 Brussel. Tel.: 02 233 42 11, fax: 02 233 42 36, 

e-mail: publicaties@werk.belgie.be

Deze brochure kan eveneens besteld of gedownload worden op de website www.sobane.be 

Om de toegankelijkheid te vergemakkelijken, worden de basisprincipes 
kort in herinnering gebracht in deze brochure.

1.  Basisprincipes
De Welzijnswet vereist dat de werkgever de nodige maatregelen neemt om de veiligheid en de 
gezondheid van de werknemers in alle aspecten aangaande het werk te bevorderen, door de 
algemene principes van preventie aan te wenden:
a) Risico’s vermijden
b) Niet te vermijden risico’s evalueren
c) Risico’s aan de bron bestrijden
d) Het werk aanpassen aan de mens
e) …
i) De preventie plannen en het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering 

van hun werk uitvoeren door middel van een systeemaanpak die onder meer de volgende 
elementen integreert: de techniek, de arbeidsorganisatie, de levensomstandigheden op het 
werk, de sociale betrekkingen en de omgevingsfactoren op het werk.

De SOBANE-strategie die hier wordt voorgesteld, reikt elementen aan zodat men op een zeer 
efficiënte en realistische wijze aan deze eisen kan voldoen.

De strategie steunt op enkele fundamentele basisprincipes. 

1.1 Preventie Primeert
De nadruk moet gelegd worden op de preventie 
van risico’s en op de verbetering van alle fysieke 
en sociale elementen van de werksituatie en niet 
op de bescherming en het gezondheidstoezicht. 

1.2 risicofactoren 
en risico’s  
Een risicofactor is een aspect van de arbeidssitu-
atie dat de eigenschap bezit op een negatieve ma-
nier te interfereren met de veiligheid, de gezond-
heid en het welzijn van de werknemer. 

Het risico dat hieruit voortvloeit hangt af van de 
graad van blootstelling aan deze risicofactor en de 
omstandigheden waarin deze blootstelling plaats-
vindt.  Het is dus de waarschijnlijkheid een risico 
met een zekere ernst te ontwikkelen (G), rekening 
houdend met de blootstelling (E) aan de risicofactor, 
de omstandigheden (C) waarin deze blootstelling 
plaatsvindt en de opleiding en motivatie (F) m.b.t. de 
veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werk-
nemer die eraan wordt blootgesteld. 
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Dit kan als volgt worden samengevat:  R = E x C x G x F

Het verminderen van het risico dient op een coherente manier te gebeuren, rekening houdend 
met deze verschillende aspecten:
• E: door de werkorganisatie (vermindering aan de bron…),
• C: door collectieve beschermingsmiddelen,
• G: door persoonlijke beschermingsmiddelen 
• F: door vorming

De Déparis-overleggids die in deze brochure wordt voorgesteld, tracht om deze 4 onderdelen 
tegelijkertijd te behandelen.

1.3 comPlementariteit van 
de BeschikBare comPetenties
De competenties op het vlak van veiligheid en gezondheid gaan in stijgende lijn van de werk-
nemer, over de hiërarchische lijn en de interne preventieadviseur, de arbeidsgeneesheren, de 
externe preventieadviseurs, … tot de expert.

Nochtans vermindert tegelijkertijd de kennis van wat zich in werkelijkheid op de werkvloer 
afspeelt.

Het is dus belangrijk de kennis van beide kennisdomeinen, in functie van de noden, op een 
coherente manier samen te brengen.

1.4 de werknemer: 
centrale figuur van de Preventie
Het doel van preventiemaatregelen is het bewaren of verbeteren van het welzijn van de werk-
nemer.  Daarom is het aangewezen om geen belangrijke acties te ondernemen zonder kennis 
van de arbeidssituatie die enkel de werknemer in detail kent. De werknemer is als dusdanig de 
spilfiguur en niet enkel het object van de preventie.

1.5 oorsProng van de ProBlemen
De werknemer ‘beleeft’ zijn werksituatie als een geheel en niet als onafhankelijke en afzonder-
lijke feiten: lawaai heeft een invloed op relaties, de technische organisatie tussen de werkposten 
heeft een invloed op de musculo-skeletale risico’s, de verdeling van verantwoordelijkheden 
heeft een invloed op de inhoud van het werk.

Een coherente actie m.b.t. de werksituatie vereist een systematische en globale benadering van 
deze situatie.  Deze aanpak heeft het voordeel elk opkomend probleem in de juiste context 
te kunnen plaatsen.

1.6 schatting vs meting
Bij risico-evaluatie primeert de kwantificatie van risico’s. Preventie vereist een andere aanpak: 
men dient het waarom van  bepaalde aspecten te begrijpen om zo te kunnen beslissen hoe ze 
te wijzigen.  De “globale arbeidssituatie” zal hierdoor verbeteren. 

Metingen zijn duur, tijdrovend, moeilijk en vaak weinig representatief. Het is dus essentieel in 
eerste instantie eenvoudige oplossingen te zoeken.
Preventie primeert dus boven risico-evaluatie.

1.7 kmo
De methodes die ontwikkeld worden in grote ondernemingen zijn niet toepasbaar in KMO’s. 
In omgekeerde richting is dit wel het geval.

De methodes worden dan ook best ontwikkeld in functie van de middelen en competenties die 
in de KMO’s beschikbaar zijn. KMO’s stellen 60% van de loontrekkenden tewerk.
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2. soBane-strategie 
 voor risicobeheer

De SOBANE-strategie is trapsgewijs opgebouwd en omvat vier niveaus: Opsporing, Observa-
tie, Analyse en Expertise.

Het betreft hier een strategie die, al naargelang de noden, tools, methoden en middelen aan-
reikt. Op elk niveau wordt er gezocht naar oplossingen ter verbetering van de arbeidsomstan-
digheden.  Onderzoek op een volgend niveau is slechts noodzakelijk indien blijkt dat na het 
invoeren van de verbeteringen de situatie nog steeds onaanvaardbaar blijft. 

Men start het onderzoek van een arbeidssituatie steeds met het Opsporingsniveau, ongeacht 
de reden (klacht, ongeval, organisatorische verandering) van dit onderzoek.  De aard van dit 
probleem dat de aanzet is tot het onderzoek, wordt zo in de totale context geplaatst.  Andere 
aspecten die eveneens een invloed hebben op de gezondheid, de veiligheid en het welzijn 
komen ook aan het licht.  Er worden oplossingen gezocht voor het geheel van de arbeidssitu-
atie.

Het Observatie-, Analyse- en Expertiseniveau worden slechts uitge-
voerd indien men tijdens het Opsporingsni-
veau geen passende oplossing kon vinden 
om tot een aanvaardbare situatie te komen.  
De noodzaak om over te gaan tot een vol-
gend niveau hangt in grote mate af van de 
complexiteit van de arbeidssituatie.

De middelen die worden aangewend 
bij het zoeken naar oplossingen zijn 
het goedkoopst bij de eerste 2 ni-
veaus (Opsporing en Observatie).  
Ze zijn duurder op het Analyse- en 

Expertiseniveau maar worden met 
kennis van zaken toegepast en aange-

past aan de situatie.  De strategie heeft 
het voordeel efficiënt, snel en goed-
koop te zijn.

De tussenkomst van verschillende 
partijen wordt gekaderd in de strate-
gie.  De mensen uit de onderneming 
voeren zelf het Opsporings- en Ob-
servatieniveau uit.  De hulp van ex-
ternen (preventieadviseur) wordt 
ingeroepen voor het toepassen 
van het Analyseniveau en eventu-
eel wordt er een beroep gedaan 
op een expert voor het toepassen 
van het Expertiseniveau. 
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3. niveau 1, oPsPoring: 
 déparis-overleggids 
Hierbij wordt nagegaan hoe bepaalde technische, organisatorische en relationele aspecten van 
de arbeidssituatie kunnen gewijzigd worden om beter te kunnen functioneren en om de om-
standigheden inzake veiligheid, gezondheid en welzijn voor alle partners van deze arbeidssitu-
atie te verbeteren.

Dit moet gebeuren door personen van het bedrijf die de arbeidssituatie perfect kennen, zelfs 
al hebben zij geen of slechts een oppervlakkige opleiding rond problemen van veiligheid, fysio-
logie of ergonomie. Dit zijn dus de werknemers zelf, hun rechtstreekse technische omkadering, 
perifere diensten (uitrusting, informatica …) of een interne preventieadviseur met de werkne-
mers in grotere ondernemingen.

Een werkgroep bestaande uit enkele sleutelpersonen en hun professionele omkadering (met 
deelname van een preventieadviseur indien mogelijk) denkt na over de belangrijkste aspecten 
van de arbeidssituatie, zoekt naar onmiddellijke acties ter verbetering en preventie en om-
schrijft de aspecten die meer in detail onderzocht dienen te worden.

De sleutelpersonen zijn twee of drie personen van de groep die een grondige ervaring hebben 
van de verschillende arbeidsomstandigheden.  Ze hebben dus een zekere anciënniteit en zijn 
representatief, d.w.z. als dusdanig erkend door hun collega’s en eerder spreekbuis van de groep 
dan handelend in eigen naam.

Er wordt in de dienst een coördinator aangeduid.  Deze zal de Opsporing in goede banen 
leiden en de onmiddellijk toe te passen maatregelen coördineren.  Hij zal eveneens het vervolg 
van de studie (niveau 2, Observatie) opvolgen.voor de punten die moeten uitgediept worden.

De Déparis-overleggids kan gehanteerd worden om de discussie van de groep te organise-
ren.  De gids en de gebruiksvoorwaarden worden omschreven in het eerste nummer van de 
brochures van de SOBANE-strategie, gepubliceerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg.

Het document “Uitnodiging” als bijlage dient bezorgd te worden aan alle toekomstige deelne-
mers om hen de doelstellingen van de Déparis-vergadering kenbaar te maken, om hen hun rol 
uit te leggen en om hen te helpen tijdens deze vergadering de verschillende aspecten van hun 
werk aan te kaarten.

Voor meer informatie over SOBANE: www.sobane.be
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déparis-methode voor verschillende sectoren 
De Déparis-gids, aan dit dossier toegevoegd, werd aangepast aan de hoofdactiviteit van 
uw sector. Het is mogelijk dat een andere Déparis-gids ook nuttig kan zijn voor bepaalde 
complementaire werksituaties in uw onderneming. Voorbeelden hiervan zijn: de Déparis-
gids voor cafetaria’s kan gebruikt worden voor uw keukenpersoneel, de gids over de ter-
tiaire sector voor uw administratief personeel en de gids ‘Technici die tussenbeide komen 
in geval van pannes’ voor uw  technisch bewakingspersoneel.

De volgende gidsen zijn beschikbaar op het website www.sobane.be:

1. Bakkerijen 
2.  Banksector
3.  Beschutte werkplaatsen
4.  Bouwsector
5.  Cafetaria’s
6.  Call Centres
7.  Drukkerijen
8.  Elektriciteitsbedrijven
9.  Garages
10.  Gezondheidszorgen
11.  Hout sector
12.  Industriële klimtechnieken
13.  Kamermeisjes
14.  Kinderdagverblijven
15.  Laboratoria scheikunde en biologie
16.  Logistiek
17.  Onderwijs

• De Déparis overleggids: 
1. Omschrijving van de gids 
2. Gids: Infrastructuur onderwijsinstelling 
3. Gids: Directie – Educatief personeel (middelbaar onderwijs) 
4. Gids: Directie – Educatief personeel (kleuter- en lager onderwijs) 
5. Gids: Educatief personeel – Leerlingen (middelbaar onderwijs) 

• De stagiair checklijsten:
1. Algemene checklijst 
2. Checklijst bouwsector 
3. Checklijst houtsector 
4. Checklijst gezondheidszorgensector 

18.  Rusthuizen
19.  Schoonheidssalons
20.  Schoonmaak
21.  Sport-en recreatiedomeinen
22.  Supermarkten
23.  Technici die tussenbeide komen in geval van pannes
24.  Tertiaire sector
25.  Telethuiswerk

• Checklist voor thuis 
26. Thuiszorgsector

• Evaluatiechecklist bij de cliënten 
27. Tuiniers
28.  Voeding
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