
 

 
 

 
 
 
Persbericht: Veneco erkend als Gemeenschappelijke Interne 
Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 
 
 

Elk bestuur is als werkgever wettelijk verplicht een interne preventiedienst op te richten die de 
toevertrouwde opdrachten en taken uitvoert om het welzijnsbeleid in te vullen. Daarom richtte Veneco een 
GIDPBW op, of gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Een  
opdracht waarvoor ze op 6 juni de erkenning ontving van vice-eersteminister en minister van Economie en 
Werk Pierre-Yves Dermagne.  
 
Onze dienstverlening 
De GIDPBW adviseert de aangesloten besturen bij de uitvoering van hun welzijnsbeleid. De 
preventieadviseurs geven informatie, advies en opleidingen over verschillende welzijnsdomeinen 
(arbeidsveiligheid, arbeidsgezondheid, ergonomie, arbeidshygiëne en psychosociale belasting veroorzaakt 
door het werk) aan de werkgever, leidinggevenden en werknemers. Het voordeel van een preventiedienst 
op intergemeentelijk niveau is dat de preventieadviseurs fulltime met de materie bezig zijn en dat de 
opvolging van de (complexe) wetgeving voor alle besturen samen gebeurt. Een globale aanpak van 
gelijkaardige risico’s biedt heel wat schaalvoordelen en synergieën. Per bestuur wordt een 
preventieadviseur toegewezen, die ter plaatse en in vertrouwen werkt. 
 
Een greep uit het diverse takenpakket van de GIDPBW: 

• Het veiliger maken van de werkplek; 
• Het aanbieden van een globale aanpak voor veiligheid op het werk, van risicoanalyse tot de 

dagelijkse risicopreventie; 
• Het identificeren van potentiële risico's op de werkvloer incl. het opstellen van rapporten en het 

bepalen van de nodige actiepunten; 
• Het analyseren van arbeidsmiddelen & hulp bij aankoop, inbedrijfsstellingsrapporten en 

nalevingsanalyse; 
• Het adviseren over de uitbouw van een preventiebeleid en stimuleren van een in de organisatie 

geïntegreerd veiligheidsbeleid, het toepassen van de maatregelen opgenomen in de 
welzijnswetgeving (Codex). 
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We behartigen het welzijnsbeleid van 22 besturen en ongeveer 2.400 werknemers: 
• gemeente en OCMW Assenede 
• gemeente en OCMW De Pinte 
• gemeente en OCMW Kaprijke 
• gemeente en OCMW Lochristi 
• gemeente en OCMW Melle 
• gemeente en OCMW Sint-Laureins 
• gemeente en OCMW Zelzate 
• gemeente en OCMW Zulte 
• IGS Westlede (crematorium Aalst - Lochristi - Sint-Niklaas) 
• politiezone Deinze/Zulte/Lievegem 
• politiezone Puyenbroeck 
• politiezone Schelde-Leie 
• Welzijnsband Meetjesland 
• Veneco 

 
Op dit ogenblik telt onze dienst een afdelingshoofd preventieadviseur niveau 1 en een preventieadviseur 
niveau 2. Om een nog betere ondersteuning te bieden, zijn we op zoek naar een preventieadviseur niveau 
2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Erkenning 
Met de erkenning als GIDPBW werken we verder aan de uitbouw van het globaal preventieplan voor alle 
aangesloten besturen. Een plan met concrete acties, te realiseren binnen vijf jaar. Dit gaat over 
brandpreventie, ergonomie, psychosociale belasting, werken met derden,…We zorgden ook voor een 
veiligheidsboekje met een overzicht van verschillende risico’s en preventieve maatregelen om schade of 
letsel te voorkomen.  
 
Elk jaar wordt er gewerkt rond één thema. Dit jaar ligt de nadruk op brandveiligheid van de werkplekken nl. 
het realiseren van alle wettelijke verplichtingen uit de Codex. Onze preventieadviseurs bezoeken alle 
werkplekken, voeren een screening uit en verwerken de gegevens in ARXS in het kader van 
brandveiligheid (keuringen, overzicht blusmiddelen, evacuatieplan,…).  
 
Tot slot zetten we in op kennisuitwisseling op regionaal niveau, o.m. door opleidingen te voorzien voor de 
preventiemedewerkers van de aangesloten besturen.  
 
 
 
 
 
 

De preventiedienst van Veneco zorgt ervoor dat onze gemeente de beleidsdoelstellingen realiseert. 
Veneco biedt expertise die we zelf nooit in huis kunnen halen. 

Ze detecteren de gevaren en evalueren risico’s, stellen een globaal preventieplan op, geven advies op vlak 
van gezondheid,….Dankzij deze professionele ondersteuning verzekeren en verbeteren we het welzijn van 

ons personeel. 
 

Burgemeester Yves Deswaene, gemeente Lochristi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

______________________________________________________________________ 

Veneco  
is een intergemeentelijke vereniging van 21 gemeenten rond Gent: Aalter, Assenede, De Pinte 
Destelbergen, Deinze, Eeklo, Evergem, Gavere, Kaprijke, Kruisem, Lochristi, Lievegem, Maldegem, Melle, 
Merelbeke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Laureins, Wachtebeke, Zelzate en Zulte.   
 
Naast de kerntaken inzake gemeentelijke dienstverlening gaat Veneco uit van nieuwe noden van de 
gemeentebesturen door intergemeentelijke samenwerking te stimuleren en het opzetten van een regionale 
werking. Veneco bevordert de samenwerking tussen haar vennoten en realiseert projecten van 
gemeentelijk belang zoals het aanleggen van en de reconversie van bestaande bedrijventerreinen, het 
oprichten van bedrijfsverzamelgebouwen, het realiseren van woningprojecten of herbestemmingsprojecten. 


