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Indien nodig: EPA stelt 
maatregelen voor om 
een ernstige aantasting 
van de gezondheid van 
de WN te voorkomen

WG voert een 
risicoanalyse uit 
samen met de WN’s 
en de EPA

WG beslist geen maatregel 
te nemen

WG beslist geen maatregel 
te nemen

WG neemt geen beslissingWG neemt geen beslissing

Volgens WN: maatregelen 
zijn niet aangepast

Volgens WN: maatregelen 
zijn niet aangepast

Volgens WN: maatregelen 
zijn aangepast

Volgens WN: maatregelen 
zijn aangepast

WG beslist geen maatregel te 
nemen

WG beslist geen maatregel te 
nemen

WG neemt geen beslissingWG neemt geen beslissing

Volgens WN: maatregelen 
zijn niet aangepast

Volgens WN: maatregelen 
zijn niet aangepast

Beroep bij TWW 
mogelijk

Beroep bij TWW 
mogelijk

EindeEinde

Keuze voor de
 informele weg

Verzoek met 
collectief karakter

Verzoek met 
individueel karakter

+
Geweld, pesterijen, 

OSGW

Keuze voor de
 formele weg

Gesprekken

Interventie bij een derde

Verzoening tussen de betrokken personen

Horen van de WN 
+ informatie over 
interventie door 
EPA of VP

1ste contact

Bij de EPA of VP

Bij de EPA

B
ij 

m
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lu
kk
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g

Weigering

Fase van de indiening 
van het verzoek

1. Verplicht persoonlijk 
onderhoud
2. Indiening van het 
document
3. In ontvangst name

Aanvaarding

Indien comité of 
vakbond: verplicht 
overleg

WG voert geen 
risicoanalyse uit 
samen met de WN’s 
en de EPA

+
Voorstellen 
bewarende 

maatregelen

+
Voorstellen 
bewarende 

maatregelen

Analyse door 
EPA

+
Info mbt 

bescherming 
getuigen

Analyse door 
EPA

+
Info mbt 

bescherming 
getuigen

Mededeling 
advies en 

informeren 
van de 

partijen

Mededeling 
advies en 

informeren 
van de 

partijen

WG brengt 
WN op 

hoogte van 
individuele 

maatregelen

WG brengt 
WN op 

hoogte van 
individuele 

maatregelen

WG deelt 
beslissing 

mee + 
eventueel 
beroep op 
TWW door 

EPA

WG deelt 
beslissing 

mee + 
eventueel 
beroep op 
TWW door 

EPA

EPA infor-
meert WG

+
Info mbt 

bescherming

EPA infor-
meert WG

+
Info mbt 

bescherming

Verzoek tot psychosociale interventie door de werknemer

 


