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VERANTWOORDELIJKEN WONEN BEHALEN GETUIGSCHRIFT 
PREVENTIEADVISEUR 

 
Acht ‘verantwoordelijken wonen’ van het OCMW Brugge hebben een getuigschrift behaald van 

Preventieadviseur niveau 3. Ieder woonzorgcentrum van het Brugse OCMW heeft een 

verantwoordelijke wonen in dienst. “Het is een allround medewerker die het facilitaire en logistieke 

gedeelte binnen een woonzorgcentrum onder zijn hoede neemt, onder de verantwoordelijkheid van 

de directeur”, vertelt OCMW-voorzitter Dirk De fauw. 

Een opleiding preventieadviseur niveau 3 is een basisopleiding die de wetgeving meegeeft over het 

welzijn van werknemers tijdens de uitvoering van hun werk in de organisatie. De opleiding geeft ook 

de basisprincipes mee van de welzijnsdomeinen. 

“Binnen het OCMW en de verenigingen hebben we heel wat aandacht voor het preventie- en 

welzijnsbeleid en we willen dit ook constant verbeteren. Daarom kregen onze verantwoordelijke 

wonen de kans om deze opleiding preventieadviseur te volgen, binnen hun arbeidstijd. Tijdens zeven 

cursusdagen deden de deelnemers heel wat kennis op. Daarna was er een eindevaluatie en er werd 

van hen ook een eindwerk verwacht. Deze werken gaan we in alle woonzorgcentra doorvoeren”, zegt 

De fauw.  

Met deze bagage op zak kan de verantwoordelijke wonen de risico’s beter inschatten en hierop 

inspelen. “Dat kan gaan over het gebruik van arbeidsmiddelen, zoals een keukenrobot, of situaties 

waarin mensen kunnen vallen, struikelen of uitglijden. De geslaagde cursisten kunnen nu ook 

gerichter feedback en toelichting geven aan anderen, omdat zij de achterliggende redenen kennen. 

Ons streefdoel is dan ook een veilige en gezonde werkplek, die ongevallenvrij is. Uiteraard staan de 

verantwoordelijke wonen er niet alleen voor: ze kunnen altijd op advies rekenen van de Interne Dienst 

voor Preventie en Bescherming”, besluit de voorzitter. 

De opleiding was mogelijk dankzij arbeidsongevallenverzekeraar Ethias. 

Einde persbericht 
 

Een digitale versie van deze tekst is verkrijgbaar via:  

Delphine De Gryse – Redacteur-informatie – Communicatiemedewerker OCMW Brugge 

Delphine.DeGryse@ocmw-brugge.be – tel. 050 32 73 09 

 

 

Voor meer informatie over de getuigschriften preventieadviseur niveau 3: 

Christel Desutter  – Preventieadviseur - Afdelingshoofd 

christel.desutter@ocmw-brugge.be  – 050 32 75 90  

 

 

 

mailto:Delphine.DeGryse@ocmw-brugge.be
mailto:christel.desutter@ocmw-brugge.be

