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De gids is opgebouwd 
uit 3 fases die kunnen 
worden geactiveerd op 
ondernemingsniveau, 

sectorniveau of overheidsniveau

De waakzaamheidsfase 
preventiemaatregelen om een 
epidemie of pandemie onder 

controle te houden en uitbraken te 
voorkomen;

De interventiefase 
strengere preventiemaatregelen 
omdat er sprake is van meerdere 
besmette personen (clusters) en 
er uitbraken kunnen ontstaan

De kritische fase 
de meest strenge 

preventiemaatregelen om 
uitbraken onder controle te krijgen 

en verspreiding van het 
infectieus agens af te remmen bij 
sterk verhoogde circulatie van het 

infectieus agens.

Van Droom tot Tuin, tuinprogramma op PlattelandsTV
aflevering 1

PC 144/145 Nieuwe generieke gids
’Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’

PlattelandsTV zendt alle afleveringen 
opnieuw uit vanaf zondag 20 maart. 
Ook op Eclips TV worden de program-
ma’s geregeld opnieuw uitgezonden.

De twee bekende groenexperten 
groenjournalist Marc Verachtert en 
presentator Gil Claes laten tuinen 
in allerhande stijlen en formaten de 
revue passeren. Ze krijgen daarbij 
vaak een productspecialist op bezoek 
die inzoomt op een technische nieu-
wigheid of een probleem aanpakt. 
Ervaren tuinaannemers geven meer 
uitleg over hun specifieke werkwijze 
bij de verschillende types van tuinen.

Aflevering 1: Veelzijdige gezinstuin

Een jong gezin wil een veelzijdige 
tuin. Dankzij het creëren van ‘com-
partimenten’ ontstond in deze tuin 
een opdeling in enkele aparte ruimtes 
met elk een eigen functie, zonder dat 
de wanden of schermen te opvallend 
aanwezig zijn.

Klik op de afbeelding om de 
aflevering te kijken of surf naar: 
https://www.tuinaannemer.be/
tuinideeen/van-droom-tot-tuin

De nieuwe generieke gids ‘Veilig 
werken tijdens een epidemie of een 
pandemie” is pas gepubliceerd op 
de website van de FOD Werk. Vanaf 
7 maart vervangt hij de actuele gene-
rieke gids.

De nieuwe gids is niet enkel gericht op 
de huidige COVID-19 crisis, maar ook 
bedoeld voor eventuele toekomstige 
epidemieën en pandemieën. Deze 
gids laat toe dat ondernemingen, 
 sectoren en overheden soepel 
kunnen inspelen op verschillende gra-
daties van besmettingen met infecti-
euze agentia in de onderneming, de 
sector, en biedt ook de mogelijkheid 

de maatregelen te finetunen in functie 
van de ondernemingscontext.

Vanaf 7 maart 2022 zal de waakzaam-
heidsfase van toepassing zijn voor de 
verschillende ondernemingen, tenzij  
een onderneming, een bepaalde 
sector of een bevoegde overheid zou 
beslissen tot het activeren van een 
hogere fase.

De generieke gids ‘Veilig werken tij-
dens een epidemie of een pandemie’ 
is, net als de huidige generieke gids, 
uitgewerkt door de sociale partners 
van de Hoge Raad voor Preventie en 
Bescherming op het Werk, in nauwe 
samenwerking met experten van de 
FOD Werkgelegenheid en de Minister 
van Werk.

Nieuwe generieke gids ‘Veilig werken 
tijdens een epidemie of een pan-
demie’ - Federale Overheidsdienst 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg (belgie.be)

Zie ook info over organisatie van 
specifiek webinar:

Webinar KB maatregelen op het werk 
in geval van een pandemie en de 
nieuwe generieke gids - FOD Werkge-
legenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
(belgie.be)

https://www.tuinaannemer.be/tuinideeen/van-droom-tot-tuin
https://www.tuinaannemer.be/tuinideeen/van-droom-tot-tuin
https://werk.belgie.be/nl/nieuws/nieuwe-generieke-gids-veilig-werken-tijdens-een-epidemie-een-pandemie
https://werk.belgie.be/nl/nieuws/nieuwe-generieke-gids-veilig-werken-tijdens-een-epidemie-een-pandemie
https://werk.belgie.be/nl/nieuws/nieuwe-generieke-gids-veilig-werken-tijdens-een-epidemie-een-pandemie
https://werk.belgie.be/nl/nieuws/nieuwe-generieke-gids-veilig-werken-tijdens-een-epidemie-een-pandemie
https://werk.belgie.be/nl/nieuws/nieuwe-generieke-gids-veilig-werken-tijdens-een-epidemie-een-pandemie
https://evenementen.werk.belgie.be/nl/evenementen-van-de-fod/webinar-kb-maatregelen-op-het-werk-geval-van-een-pandemie-en-de-nieuwe
https://evenementen.werk.belgie.be/nl/evenementen-van-de-fod/webinar-kb-maatregelen-op-het-werk-geval-van-een-pandemie-en-de-nieuwe
https://evenementen.werk.belgie.be/nl/evenementen-van-de-fod/webinar-kb-maatregelen-op-het-werk-geval-van-een-pandemie-en-de-nieuwe
https://evenementen.werk.belgie.be/nl/evenementen-van-de-fod/webinar-kb-maatregelen-op-het-werk-geval-van-een-pandemie-en-de-nieuwe
https://evenementen.werk.belgie.be/nl/evenementen-van-de-fod/webinar-kb-maatregelen-op-het-werk-geval-van-een-pandemie-en-de-nieuwe
https://www.youtube.com/watch?v=SS4XF5tqmb4
https://www.tuinaannemer.be/tuinideeen/van-droom-tot-tuin
https://werk.belgie.be/nl/nieuws/nieuwe-generieke-gids-veilig-werken-tijdens-een-epidemie-een-pandemie
https://evenementen.werk.belgie.be/nl/evenementen-van-de-fod/webinar-kb-maatregelen-op-het-werk-geval-van-een-pandemie-en-de-nieuwe
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OiRA (Online Interactive Risk Assessment) sierteelt

Top 5 maatregelen die HR en organisatie kunnen ondernemen om 
werknemers op een affectieve manier aan het bedrijf te binden

In opvolging van de OIRA tool voor 
Parken en tuinen, ontwikkeld in 2018, 
heeft de Federale Overheidsdienst 
Werkgelegenheid, Arbeid en Soci-
aal Overleg (FOD WASO) en het 
Belgische Focal Point van het Euro-
pees Agentschap voor veiligheid en 
gezondheid op het werk (EU-OSHA) 
nu ook het risicoanalyse-instrument 
OiRA voor de sierteeltsectorgelan-
ceerd. Deze online tool geeft de KMO’s 
in de sector de mogelijkheid om de 
risico’s inzake welzijn op het werk (o.a. 
veiligheid en gezondheid) te beoor-
delen waarmee zijzelf en hun perso-
neelsleden geconfronteerd worden. 
OiRA Sierteelt kwam tot stand door 
een intensieve samenwerking tussen 
de werkgevers- en werknemersorga-
nisaties van de sector, Prevent Agri en 
de FOD WASO.

Wat is OiRA?

Doorgaans hebben kleine bedrijven 
beperkte middelen voor risicoanaly-
ses. OiRA, dat voor Online interactive 
Risk Assessment staat, biedt hiervoor 
de oplossing. Met deze gratis soft-
ware, die werd ontwikkeld door het 
Europees Agentschap voor de veilig-
heid en de gezondheid op het werk 
(EU-OSHA), kan men op een een-
voudige en kosteneffectieve manier 
risicoanalyses uitvoeren op de werk-
vloer.  In de tool wordt stap voor stap 
het risicoanalyseproces beschreven 
waarmee de risico’s op de werkvloer 
geïdentificeerd kunnen worden. Daar-
naast kan OiRA ook helpen bij het 
nemen van beslissingen rond preven-
tieve acties en het opstellen van een 
“op maat gemaakt” actieplan.

De eerste OiRA-tool in België werd 
in 2013 ontwikkeld voor de kappers-
branche. Deze vormde de basis voor 
de ontwikkeling van dezelfde tool in 
andere Europese landen. Vervolgens 
werd in 2014 OiRA Hout gelanceerd 
en in 2015 OiRA Bouw. In 2016 kwam 
er de OiRA Horeca, in 2017 de OiRA 
schoonmaak en de OiRA Bakkers, 
in 2018 kwamen de sectoren van 

de podiumkunsten en de parken en 
tuinen aan de beurt, in 2019 was er de 
tool voor de autocar en autobus sector 
en daarna in 2020 de vastgoedsector 
en covid.

OiRA Parken en tuinen (2018)

OiRA Parken en tuinen werd ontwik-
keld voor en door de sector. De tool is 
dan ook aangepast aan de zeer speci-
fieke kenmerken van de sector, zoals 
het werfbeheer, machines, gevaarlijke 
producten, specifieke werkzaamhe-
den, ... Naast de risicoanalyse worden 
dus ook tips gegeven voor ergonomie, 
materiaal, uitrusting voor persoonlijke 
bescherming enz. De tool draagt bij 
tot betere werkcondities in de sector 
wat op zich weer leidt tot gezonde, 
gemotiveerde werknemers.

Uitgebreide onboarding

Oog voor veiligheid

Werknemers niet aan hun 
lot overlaten

Werknemers thuis laten 
voelen in een groep

Opleidingen voorzien

Effectieve managementstijl

Correcte verloning

Goed welzijnsbeleid
Boeiende jobinhoud
Balans werk-privé

Interne mobiliteit
Leermogelijkheden

Carrièremogelijkheden
Jobzekerheid

Sociale steun van collega’s

Perceptie van werknemers met 
betrekking tot de mate waarin men 

organisationele steun ervaart

Goede reputatie van de organisatie

Fit tussen persoonlijke waarde en 
organisationele waarden

Psychologisch contract (Komt de 
organisatie zijn beloftes na?)

Intrisieke organisationele doelen
Goede relaties

Zichzelf ontwikkelen
Mogelijkheid om een bijdrage te leve-

ren aan de maatschappij
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https://oiraproject.eu/oira-tools/be/sierteelt/sierteelt/@@login?came_from=https%3A%2F%2Foiraproject.eu%2Foira-tools%2Fbe%2Fsierteelt%2Fsierteelt#login
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Ruim 1 op 3 werknemers ontbreekt 
motivatie, engagement en betrok-
kenheid voor de job. Toch durven ze 
de stap naar een andere baan niet te 
zetten. Onderzoek in opdracht van-
Tempo-Team* in samenwerking met 
prof. dr. Anja Van den Broeck, arbeids-
motivatie-expert aan de KU Leuven, 
toont aan dat dit gebrek een nega-
tieve impact heeft op het optimaal 
functioneren van de werknemers. De 
remedie, zo blijkt uit het onderzoek, 
is inzetten op het versterken van de 
affectieve betrokkenheid van werk-
nemers en zo hun langdurig engage-
ment verzekeren.

Ons land telt heel wat openstaande 
vacatures. De vacaturegraad, het 
aantal openstaande vacatures ten 
opzichte van de beroepsbevolking, 
bedraagt momenteel 4,7%. Door die 
schaarste op de arbeidsmarkt is het 
vandaag meer dan ooit belangrijk om 
alle talent in de organisatie optimaal 
in te zetten en werknemers perspec-
tieven te bieden. Bijna de helft van de 
werknemers (4 op 10) geeft immers 
aan dat ze vastgeroest zijn aan hun 
huidige job. Het gebrek aan motivatie 
zorgt voor een daling in productiviteit, 
belet de optimale werking van werk-
nemers en verhindert een succesvolle 
samenwerking met collega’s.

Om werknemers met de juiste motiva-
tie aan je te binden, is het belangrijk 
om in te zetten op affectieve betrok-
kenheid. Optimaal functionerende 
werknemers scoren hoog op affec-
tieve betrokkenheid (70%). Ze hebben 
een hogere motivatie, identificeren 
zich met de waarden en normen van 
het bedrijf en voelen zichzelf er ook 
helemaal thuis. Toch blijkt nog vaak 
dat een sterke emotionele band tussen 
medewerkers en de organisatie ont-
breekt. Zo geeft 76% van de nieuwe 
werknemers aan dat het management 
geen tijd spendeert met hen en dat 
men aan zijn lot overgelaten wordt 
(16%). Werkgevers zetten vaak ook 
onvoldoende in op het betrekken van 
nieuwkomers bij de groep (37%) en 
het voorzien van opleidingen (23%).

S-waarde vanaf 1 februari 2022
De S-waarden vanaf 1 februari 2022 
zijn beschikbaar op de website. Zij 
houden rekening met de gewijzigde 
sociale lasten vanaf 1 februari 2022, 
waarin de verrekening is gebeurd 
van de verhoging van de patronale 
tussenkomst in de verplaatsingskos-
ten. Voor de bouw (PC 124) is de vol-
gende aanpassing van de S-waarden 
voorzien op 1 april 2022 (aanpassing 
aan de trimestriële indexering van 
de lonen en de eventuele gewijzigde 
sociale lasten).

Lees ook het artikel “Prijsherziening: 
waarden S, I”

Wat zijn prijsindex-tabellen.  Er 
bestaan verschillende indexen om 
prijsevoluties of betalingsachterstan-
den te verrekenen. De bouwherzie-
ningsformule is de meest bekende. 
Dergelijke herziening houdt rekening 
met de schommelingen van lonen en 
sociale lasten van de op de bouw-
plaats tewerkgestelde arbeiders (dit 
is de waarde S) en met de schomme-

lingen van de prijs van de materialen 
(dit is de waarde I).

“Het is zonde van tijd en middelen 
om aan de ene kant schaars 

talent te rekruteren en intussen 
het potentieel van de bestaande 
werknemers niet volledig te 

benutten. Daarom is het belangrijk 
dat zowel op vlak van HR als 

organisatieniveau inspanningen 
geleverd worden om werknemers 
te binden en houden. Werknemers 
moeten zich door hun organisatie 
gesteund voelen of althans die 
perceptie hebben. Daarnaast 
is het ook van belang dat de 
waarden van de werknemers 
in lijn liggen met die van de 

werkgever en dat deze altijd zijn 
beloftes nakomt. Tenslotte spelen 
ook de intrinsieke waarden, zoals 
het creëren van goede relaties, en 
de reputatie van het bedrijf een 
belangrijke rol om werknemers 
affectief te betrekken bij het 

bedrijf” 
besluit dr. Anja Van den Broeck.

Advies BFG-FBEP

Nu de inflatie nieuwe toppen scheert terwijl de aanvoer van materialen haar normale ritme nog niet heeft teruggevonden 
is het des te belangrijker om uw prijzen up-to-date te houden.  Op uw site bfg-fbep.be vindt u de directe link naar de 
prijsherziening indexen van de FOD economie voor de bouwsector.
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Wat zijn de gevolgen voor de socialezekerheidsbijdragen 
wanneer de werkgever geen Dimona-aangifte doet?
Solidariteitsbijdrage

In geval de sociale inspectie naar aan-
leiding van een controle vaststelt dat 
de werkgever geen Dimona-aangifte 
voor een bepaalde werknemer heeft 
gedaan, zal de werkgever een soli-
dariteitsbijdrage verschuldigd zijn, 
als rechtzetting voor de niet-aange-
geven socialezekerheidsbijdragen.  
De bijdrage is verschuldigd voor alle 
werknemers die in de DmfA moeten 
worden gemeld, maar voor wie de 
Dimona-aangifte niet is ingediend.

Verlies van RSZ-voordelen

Wanneer voor de betrokken werkne-
mer een bijzondere Dimona-verplich-
ting geldt (studenten, ...), zal het feit 
dat de werkgever geen tijdige Dimo-
na-aangifte doet, er ook toe leiden dat 
de werkgever niet van de RSZ-voorde-
len voor deze werknemerscategorieën 
kan genieten. Zo zal een werkgever 
die geen tijdige studenten-Dimona 
doet, niet van de verminderde bijdra-
gen kunnen genieten.

Berekening

De door de werkgever te betalen soli-
dariteitsbijdrage wordt berekend op 
forfaitaire basis.  Deze basis is gelijk 
aan het drievoud van de basisbijdra-
gen op het GGMMI.

Eventuele vermindering

Het bedrag van de solidariteitsbij-
drage wordt verminderd:
• Wanneer de werkgever aantoont 

dat de werknemer zich in de mate-
riële onmogelijkheid bevond om 
voltijdse arbeidsprestaties te leve-
ren[2]. In dat geval zal het bedrag 
van de solidariteitsbijdrage even-
redig verminderd worden;

• Wanneer de werkgever de werk-
nemer tijdens het betrokken 
kwartaal voor meer dan één dag 
aangeeft. In dat geval zal het 
bedrag van de solidariteitsbij-
drage verminderd worden met 
de bijdragen verschuldigd voor 
de daadwerkelijk aangegeven 
tewerkstelling.

Praktische formaliteiten

De RSZ zal het juiste bedrag aan de 
werkgever meedelen via een aangete-
kende brief.
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