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Uitvoeringsfase 
pilootprojecten

Planning Pilootprojecten

VisieSWOT-analyse Actieplan

HOOFDDOELSTELLING

(beoogd resultaat)

SUBDOELSTELLING 

(beoogd resultaat om 

hoofd-doelstelling te 

realiseren)

ACTIES

(Wat dient er te worden ondernomen 

om de subdoelstelling te bereiken?)

OBJECTIF PRINCIPAL

(résultat envisagé)

SOUS-OBJECTIF

(résultat visé afin de 

réaliser l'objectif principal)

ACTIONS

(Qu'est-ce qui doit être entrepris 

pour atteindre le sous-objectif ?)

Prio?

Prio 

volgen

s Ania?

Interventieniveau: Beleid Niveau d'intervention : Politique
P1. De elementen van beleid en 

wetgeving op het vlak van sociale 

zekerheid, onderwijs, 

volksgezondheid en werk zijn 

coherent en worden effectief 

geïmplementeerd

P1.1 Het welzijn in het algemeen is 

ingebed in alle politieke 

beslissingen 

Aanwenden van beschikbare informatie, zoals de 

gecentraliseerde Europese website (wposhinformation => 

online eind 2018), Eurostat, Eurofound, ... voor beschikbare 

indicatoren over de arbeidsomstandigheden en welzijn om 

te gebruiken in het beleid

P1. Les éléments de la politique et 

de la législation en matière de 

sécurité sociale, éducation, santé 

publique et emploi" sont 

cohérents et réellement 

implémentés

P1.1 Le bien-être en général est 

ancré dans toutes les décisions 

politiques

Utiliser les informations disponibles, comme le site internet 

européen décentralisé (wposhinformation => online fin 

2018), Eurostat, Eurofound, ... pour les indicateurs 

disponibles sur les conditions de travail et le bien-être qui 

peuvent être utilisés dans la définition de la politique

Neen

Welzijnstoets:

- Installeren van een mechanisme waarbij elke nieuwe 

politieke beslissing wordt afgetoetst aan welzijn (komt de 

beslissing ten goede aan het welzijn van de burgers?) 

teneinde de mens centraal te stellen in de politieke 

dynamiek, bv. ontwikkeling van een "welzijnstest" (zoals 

EMAS, KAFKA, enz.) / aanmaken van testindicatoren

- Trainen en vormen van adviseurs "welzijnstoets" die in 

staat zijn om de indicator te gebruiken (zie EMAS adviseurs) 

=> de noodzaak zal afhankelijk zijn van hoe de welzijntoets 

wordt geconcipieerd

- Uitvoeren van een a posteriori en regelmatige evaluatie 

van beleidsmaatregelen i.v.m. de "welzijnstoets" (voor alle 

beleidsniveaus): opstellen evaluatierapport, presenteren 

evaluatieverslagenin het Parlement en p Publiceren van de 

evaluatierapporten op de institutionele websites en in de 

parlementaire werkzaamheden

Test bien-être:

- Installation d'un mécanisme dans lequel chaque nouvelle 

décision politique est évaluée par rapport au bien-être (la 

décision profite-t-elle au bien-être des citoyens ?) afin de 

placer l'humain au centre de la dynamique politique, p. ex. 

développement d'un "test bien-être" (comme EMAS, 

KAFKA, etc. / définir des indicateurs test

- Entraîner et former des conseillers "test bien-être" 

capables d'utiliser l'indicateur (voir les conseillers EMAS)

=> la nécessité dépendra de la façon dont le test bien-être 

est conçu

- Réaliser une évaluation à posterio et régulière des mesures 

politiques adoptées par rapport au "test bien-être" (pour 

tous les niveaux de pouvoir) : rédiger un rapport 

d'évaluation (par administration), présentation des rapports 

d'évaluation au Parlement et publier les rapports 

d'évaluation sur les sites institutionnels et dans les travaux 

parlementaires

Neen

Afstemmen met de personen op het terrein / betrokken 

partijen die de wetgeving dienen toe te passen (incl. de 

vakbondsorganisaties), opzetten van pilootprojecten 

alvorens een wet goed te keuren

=> Belangrijk maar gebeurt al

Aligner avec les personnes sur le terrain / les parties 

concernées qui doivent appliquer la législation (incl. les 

organismes syndicales), mettre en place des projets pilotes 

avant d'approuver une loi

=> Important mais c'est déjà le cas

Neen

P1.2 Het beleid van de 

verschillende beleidsniveaus is 

coherent en complementair

- Ontwikkelen van een tranversaal project op het niveau 

van de bevoegde autoriteiten met een roadmap en 

coördinatie op lange termijn - Verduidelijken van de rol van 

elke autoriteit en zorgen voor een neutrale instantie voor 

coördinatie

- Oprichten van een werkgroep met de betrokken 

administraties en (incl. de verschillende 

onderwijsadministraties) om een overeenkomst te 

bekomen over:

   - Objectieven op het vlak van werk m.b.t. duurzaam werk

   - Objectieven op het vlak van gezondheid m.b.t. 

sensibiliseren m.b.t. "mentale hygiëne"

   - Inhoud van leerprogramma's

   - ...

- Opvolgen van de implementatie dit akkoord door een 

werkgroep met de betrokken administraties en de 

verschillende onderwijsadministraties

P1.2 La politique menée aux 

différents niveaux de pouvoir est 

cohérente et complémentaire

- Développer un projet transversal au niveau des autorités 

compétentes avec un plan étape par étape et de la 

coordination sur le long terme - Préciser le rôle de chaque 

autorité et prévoir un organe neutre pour la coordination

- Mise en place d'un groupe de travail avec les 

administrations concernées (y inclus les administrations de 

l'enseignement) pour arriver à un accord sur:

   - Les objectifs de l'emploi "travail durable"

   - Les objectifs de la santé "citoyen sensibilisé hygiène 

mentale"

   - Le contenu des programmes d'apprentissage

   - ...

- Suivi de la mise en oeuvre de cet accord par un groupe de 

travail avec les administrations concernées et les différentes 

administrations de l'enseignement

Ja

Raamwerk voor 
geïntegreerde preventie

Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus Septembe

r

Oktober November

1. Opstartfase  aantal dagen   aantal dagen  

1.1 Stap 1 

1.2 Stap 2                                   4,00 

1.3 Stap 3                                   1,00 

2. Analyse van de huidige situatie                                 19,00                                 19,00 

2.1 Tussenstap 1 

1.Stap 1 Methodologie 1                                   5,00                                   5,00 

2. Stap 2 Methodologie 2                                   2,00                                   2,00 

2.2 Tussenstap 2

1. Stap 1 Methodologie 1                                   3,00                                   3,00 

2. Stap 2 Methodologie 2                                   9,00                                   9,00 

3. Uitwerken van de gewenste situatie                                   5,00                                   5,00 

3.1 Stap 1 Methodologie 1                                   5,00                                   5,00 

3.2 Stap 2 Methodologie 2

4. Implementatie                                 15,00                                 15,00 

4.1 Stap 1 Methodologie 1 

4.2 Stap 2 Methodologie 2                                 12,00                                 12,00 

4. Evaluatie van de resultaten 

4.1 Stap 1 Methodologie 1 

4.2 Stap 2 Methodologie 2                                   3,00                                   3,00 

5. Project Management, Communicatie en draagvlak 

5.1 Stap 1 Methodologie 1 

6. Rapportage à la commission de suivi des projets 

pilotes

5.1 Stap 1 Methodologie 1 

TOTAAL #REF! #REF!

PROJECTSTAP WERKWIJZE DELIVERABLES 

2018 2019

Tijdsinschatting 

projectcoördinator 

(aantal dagen/man)

Tijdsinschatting 

projectteamleden 

(Facultatief) (aantal 

dagen/man)

Beschrijving van de projectstap

Project-
plan

Template 
kandidaatstellingHandleiding

Impact op alle interventie-, preventie- en 
focusniveaus door middel van het geheel 

van de geïntegeeerde pilootprojecten

2019

Kick-off 
Pilootprojecten

Selectie

Uitvoeringsfase 
pilootprojecten

Infosessie 1 Infosessie 2 

AugustusJuni

2018

Juli September Oktober November December Januari …         Mei

Voorbereidingsfase:
Indienen kandidaatstelling

…     November

Opstart-
fase

Individueel
Pilootproject

DEADLINE INDIENEN 
KANDIDAATSTELLING

21/09 

COMMUNICATIE SELECTIE 
PILOOTPROJECTEN 
31/10

Overkoepelend
Pilootproject Opstartfase

Uitwerken & implementeren geïntegreerd preventiebeleid voor arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen

2019Januari – december 2018

Geïntegreerd preventiebeleid Oproep pilootprojecten Implementatie preventiebeleid 

Individueel pilootproject = één organisatie stelt verschillende
geïntegreerde acties voor

Overkoepelend pilootproject = verschillende organisaties creëren een consortium en 
stellen samen geïntegreerde acties voor

STERKTES
Wat bestaat al? 

Wat loopt goed? ...

OPPORTUNITEITEN
Wat zijn gunstige evoluties of gebeurtenissen 

waarop kan worden ingespeeld?

ZWAKTES
Wat ontbreekt?

Wat loopt niet goed? ...

BEDREIGINGEN
Wat zijn nadelige evoluties of gebeurtenissen

waartegen we ons dienen te wapenen?

INTERNE 
FACTOREN

EXTERNE 
FACTOREN

POSITIEVE FACTOREN NEGATIEVE FACTOREN

La prise en compte du bien-être de chaque individu est ancrée dans la société
grâce à une responsabilité partagée de l'individu et du milieu professionel.

Les affections mentales liées au travail sont prévenues au maximum
et, si nécessaire, abordées efficacement

en se basant sur les forces de chaque individu, l’utilisation d’une approche systémique et multidisciplinaire 
et de l’importance du travail et des organisations solides, dans la réalité des relations de travail.

Aandacht voor het welzijn van elk individu is verankerd in de maatschappij
dankzij een gedeelde verantwoordelijkheid door individu en werkveld.

Arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen worden maximaal voorkomen, 
en desgevallend effectief aangepakt,

gebaseerd op de sterktes van elk individu, een systemische en multidisciplinaire benadering en
het belang van werk en krachtige organisaties, binnen de realiteit van de arbeidsverhoudingen.

Participatief traject 
met alle stakeholders
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- Waarom worden de pilootprojecten gelanceerd? 

- Met de pilootprojecten willen we het uitgewerkte geïntegreerd preventiebeleid voor 
arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen concretiseren door middel van geïntegreerde, praktische 
en realistische pilootprojecten met impact

- Wat is het doel van de pilootprojecten? 

- Enerzijds kunnen nieuwe concepten eerst op kleine schaal worden getest om deze na een positieve 
evaluatie op ruimere schaal te implementeren. Hierdoor kunnen de gevolgen worden geanalyseerd en 
eventuele neveneffecten gemakkelijker worden bijgestuurd. Anderzijds wordt er de ruimte geboden 
aan de diverse actoren om creatieve en innovatieve initiatieven voor te stellen die het uitgewerkte 
geïntegreerde preventiebeleid vorm kunnen geven. 

- Wat is de scope van de pilootprojecten? 

- De scope van de pilootprojecten is breder dan enkel burn-out preventie. De scope omvat alle 
arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen waarbij een link bestaat met het werk, maar werk niet de 
enige oorzaak van de aandoening is. Onder deze categorie vallen onder meer: burn-out, bore-out, 
workaholisme, depressie, anxiety disorders, stress, etc. 

- Wat is de doelgroep van de pilootprojecten? 

- Alle pilootprojecten samen moeten een impact hebben op het hele werkveld en over alle sectoren en 
beroepscategorieën heen. 

- Beroepscategorieën: arbeiders, bedienden, vrije beroepen, zelfstandigen, ambtenaren, etc. 

- Sectoren: commerciële sector, instellingen en non-profitsector

- Wat wordt er bedoeld met een geïntegreerde aanpak? 

- Samenwerking tussen de verschillende actoren die inschrijven op de pilootprojecten 

- Integratie tussen (cf. Raamwerk voor geïntegreerde preventie):
- De preventieniveaus

- De interventieniveaus 

- De focusniveaus

- Complementariteit en continuïteit met de reeds bestaande projecten 

- Wie mag indienen op de pilootprojecten? 

- De oproep voor pilootprojecten staat open voor alle geïnteresseerde organisaties en belanghebbenden. 
Er wordt de voorkeur gegeven aan een gecoördineerde aanpak tussen verschillende actoren die samen 
een doelstelling aanpakken in een desbepaald pilootproject. 

- Kunnen verschillende partijen gezamenlijk indienen op pilootproject? 

- Ja, dit worden de overkoepelende pilootprojecten genoemd. Hierbij dient een gecoördineerde 
samenwerking te worden opgezet tussen de verschillende partijen.

- Wanneer moet de kandidaatstelling voor de pilootprojecten ten laatste worden ingediend? 

- Op 21 september 2018. Voor de overkoepelende projecten (projecten met meerdere actoren) is tevens 
een verdediging voorzien in de derde week van oktober. 

De benodigde documenten voor een geldige kandidaatstelling voor een 
pilootproject kan u vinden op de volgende website: 
https://socialsecurity.belgium.be/nl/sociaal-beleid-mee-vorm-
geven/pilootprojecten-geintegreerd-preventiebeleid-burn-out
Voor al uw vragen kan u terecht op: BOprevention@mobius.eu

- Hoe moet er worden ingediend op de pilootprojecten? 
- De template voor de kandidaatstelling dient te worden ingevuld en de benodigde bijlages moeten 

worden bijgevoegd. 

- Bestaat er een meer gedetailleerde uitleg over de kandidaatstelling van de pilootprojecten? 
- Er bestaat een handleiding met een uitgebreide uitleg betreffende de criteria voor pilootprojecten, de 

timing, welke elementen nodig zijn bij een kandidaatstelling, etc.

- Wanneer starten de pilootprojecten op? 
- De pilootprojecten starten op 1 november 2018 met een opstartfase van één maand. De indieners van 

overkoepelende projecten krijgen één maand langer (twee maanden in het totaal) om deze fase uit te 
voeren. 

- Aan welke voorwaarden moeten de pilootprojecten voldoen? 
- De oproep voor pilootprojecten staat enkel open voor actoren die in België gevestigd zijn. 
- Een kandidaatstelling is enkel geldig indien deze volledig ingevuld is en met de bijhorende bijlages 

wordt verzonden naar BOprevention@mobius.eu

- Hoeveel bedraagt het budget voor de pilootprojecten? 
- Minimum: 10 000 euro
- Maximum: 300 000 euro 

- Hoe worden de pilootprojecten geselecteerd? 
- De pilootprojecten worden geselecteerd door het selectiecomité waarin alle relevante instellingen en 

overheidsdiensten zetelen, ondersteund door academici voor de wetenschappelijke toetsing. Dit 
comité beoordeelt de kwaliteit van de kandidaatstellingen op basis van de selectiecriteria. 

- Hoe gebeurt de evaluatie van de gerealiseerde pilootprojecten?
- Er gebeurt op tweemaandelijkse basis een schriftelijke rapportage naar de betreffende 

overlegstructuren. Verder is er een tussentijdse evaluatie in mei 2019 en een finale evaluatie in 
november 2019. 

- Wanneer en hoe worden de budgetten uitbetaald? 
- Na de selectie van de pilootprojecten door de selectiecomité wordt een gedeelte van het ingeschatte 

budget toegewezen. Het resterende budget zal worden toegewezen op basis van het resultaat van de 
tussentijdse evaluatie in mei 2019 en de finale evaluatie in november 2019.

- Wanneer kan er nog meer informatie betreffende de pilootprojecten worden verkregen?
- 02/08/2018: Infosessie 1 - 9u – 12u: Uitleg dossier kandidaatstelling en actieplan, gevolgd door Q&A 
- 03/09/2018: Infosessie 2 - 9u – 12u : Uitleg betreffende de benodigde rapportage tijdens de 

pilootprojecten, gevolgd door Q&A

https://socialsecurity.belgium.be/nl/sociaal-beleid-mee-vorm-geven/pilootprojecten-geintegreerd-preventiebeleid-burn-out

