
Het verslag bestaat uit twee delen:
 "Wie zijn wij?" en "Onze realisaties".

In het eerste deel vertellen we het verhaal
over het ontstaan van onze organisatie.

We geven een toelichting van de relevantste
cijfers voor 2019 inzake beroepsziekten,
arbeidsongevallen en qua personeel.

Vervolgens vertellen we meer over de
organisatie zelf, het budget en de werking
van onze instelling.

We sluiten dit eerste deel af met een punt
dat ons in het bijzonder raakt, namelijk het
menselijke aspect. 
We willen de geleverde inspanningen ter
verbetering van de werkomstandigheden,
zowel qua logistiek (bv. renovatiewerken in
het gebouw) als op personeelsvlak (projecten
rond welzijn op het werk) extra in de verf
zetten.

Het thema dat centraal staat in dit verslag is
"Vereniging".

De vereniging van honderden werknemers in één
referentieorgaan voor het behandelen van
beroepsrisico's, binnen het kader van de sociale
zekerheid.

De vereniging van kennis om de burger het best
mogelijke antwoord te bieden op zijn vragen en
hem één enkel aanspreekpunt te geven inzake
beroepsrisico's.

De vereniging van  strategieën om  ambitieuze en
innovatieve projecten te realiseren doorheen de
jaren, zowel op het vak van beroepsziekten als
arbeidsongevallen.
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In het tweede deel belichten we vier grote
projecten die in de loop van 2019
geconcretiseerd zijn.

U kan tot in detail alles lezen over:

Op deze pagina's is er ook oog voor "the
human touch". Aan de hand van een
aantal persoonlijke interviews geven we
mee hoe de medewerkers deze projecten
ervaren hebben.

U kan het volledige verslag terugvinden
op onze website www.fedris.be.

Meer info: 
Dienst Communicatie: 02/272 21 20
communication@fedris.be

EERSTE JAARVERSLAG VAN FEDRIS
Fedris is in 2017 ontstaan uit de fusie tussen het Fonds voor de beroepsziekten en het Fonds voor arbeidsongevallen.
Hoewel we al een aantal statistische rapporten met cijfers over onze kernactiviteiten gepubliceerd hebben, is het de
eerste keer dat we een jaarverslag publiceren.
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