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Psychosociale risicoanalyse (Sonar-methode)
Wij, jullie afgevaardigden willen even het belang onderstrepen om deel te nemen aan de 

psychosociale risicoanalyse (cfr KB 
10/04/1996) die WE-Belgium 
organiseert ism Mensura (externe 
preventiedienst). Wat is dat nu 
precies zo'n psychosociale 
risicoanalyse en waarom is dit 
belangrijk voor jou? Deze analyse 
brengt alle mogelijke stress factoren 
en welzijnsaspecten in kaart. Als jij 
je goed voelt op het werk, dan werk 
je graag en presteer je beter.
Daarom raden wij, vanuit onze rol 
ook nadrukkelijk aan om deel te 
nemen. Het is wel belangrijk dat je 
eerlijk antwoordt. Anders is het 
zinloos, omdat eventuele problemen 
niet naar boven komen en deze 
aanpakken is dan onmogelijk. 
Kortom, het is dé kans om je 
werkgever jouw mening te geven 
over alles wat met het werk te 
maken heeft. 

Misschien herinneren jullie zich nog de "tevredenheidsenquête" die in 2010 werd gehouden? Deze 
keer is het anders, alles wordt vanuit de preventiedienst georganiseerd en hierdoor is anonimiteit 
100% gegarandeerd. Bovendien worden jullie in heel het proces mee betrokken doordat er 
teruggekoppeld wordt ivm de algemene resultaten.

Deze psychosociale risicoanalyse zal worden gedaan op basis van de Sonar-methode. Hoe gaat 
men nu precies te werk?
Mensura zal dmv een korte Sonar-enquête nagaan wat de positieve en negatieve punten zijn bij 
WE-Belgium en vanuit deze scan gaat men verder. In een tweede fase gaan Mensura en de 
werkgever  adhv groepsgesprekken zich verdiepen waarom bepaalde zaken slecht scoren en 



andere goed. Ook hierbij kan jij je steentje bijdragen, want je mag voorstellen doen om werkpunten 
te verbeteren.
Daarna zal op basis van de volledige analyse samen met de preventiedienst een actieplan worden 
opgesteld met als doel stress aan te pakken om het welzijn op het werk te verbeteren. 
Heb je graag meer info: www.mensura.be

Jobstudent
In het vorige Wake-Up nummer (cfr Wake-Up, feb 2017) hebben jullie reeds verteld dat we vanaf 
2017 niet meer in dagen tellen, maar in uren. 
Maar waar moet je nu precies op letten!

Het allerbelangrijkste is dat je altijd een contract moet hebben en een arbeidsreglement krijgt van 
je werkgever. Start, nooit zonder een schriftelijke overeenkomst want dan werk je in het zwart dan 
ben officieel niet aan het werk. Ook voor jou kan dit zeer nadelig uitpakken, bv bij conflicten heb je 
geen verhaal. 

Welke uren tellen mee in het totaal van 475u? Het zijn steeds de uren die je werkelijk werkt die 
meetellen, feestdagen en ziekte tellen dus niet mee. 
Het is wel beter dat je als jobstudent meer kan werken, maar er komt een hoop administratie bij. 
Je moet 3x tellen, 1x voor de kinderbijslag, 1x voor de belastingen en 1x voor de RSZ. 
1 kinderbijslag: alle kwartalen mag je max 240u werken, muv de zomermaanden (juli/augustus/
september) dan mag je zoveel werken als je wil
2 belastingen: als je netto bestaanmiddelen op jaarbasis hoger is dan €7.570 moet je zelf 
bëlastingen betalen. Let op of je zelf wel of geen belastingen moet betalen, je bent wel verplicht 
om een belastingaangifte te doen. 
Je werk heeft ook gevolgen voor de aangifte die je ouders moeten doen en dit netto belastbaar 
inkomen is afhankelijk van de gezinssituatie.
3 RSZ: om als jobstudent te werken mag je per kalenderjaar (januari-december) max 475u werken 
en dan wordt er slechts 2,71% sociale zekerheidsbijdrage van je loon gehouden. Werk je meer dan 
betaal je zoals iedere werknemer 13,07% rsz.
Om je administratie te vereenvoudigen gebruik student@work

Ken jij het antwoord op volgende vragen? 
-kan je als jobstudent een arbeidsongeval hebben?

-heb jij net als je collega's recht op maaltijdcheques? 
-mag je als jobstudent werken op zondag? 
- mag je meer dan 475u werken en welke impact heeft dit?

Ken je deze antwoorden niet en zijn er dus nog vele vragen, wordt dan 
gratis lid op www.acv-enter.be of heb je graag een folder, aarzel niet 

om je afgevaardigden te contacteren. 

www.weworkers.lbc-nvk.be
Ann Snoeckx: 0498/53 17 36 of snoeckx91@gmail.com 

Jorien De Meyer: 0476/61 83 86 of joriendemeyer@gmail.com 
Melanie Baelde: 0496/ 95 46 52 of melanie-baelde@hotmail.com 

Nena Dehairs: 0498/ 63 04 76 of nenadehairs@outlook.com 
Brigitte Schepers: 0486/ 11 11 59 brigitte.schepers@telenet.be 

Ruth Verbuyst: 0485/64 67 26 of ruthjev@hotmail.com 
Syndicaal telefoonnummer: 0499/69 82 22
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