Verslag Vergadering Raad van Bestuur
Verslag 2017/2
Vrijdag 17 maart 2017 – 14:00 tot 16:30
FOD WASO Brussel, zaal 1145 (Brangwijn) – Ernest Blerotstraat 1, B-1070 Brussel
Volgende Vergadering RvB: vrijdag 7 juli 2017 – 13:30, FOD WASO, Brussel

1) Aanwezigheden en verontschuldigingen:
a) Aanwezig: Tom, Maurits (verslag), Katrien, Tamara, Roger, Christel, Michel,
Steven, Anke, Anne.
b) Verontschuldigd: Jeroen, Jan, Chris, Robbie, Luk, Emmanuelle. Chris Linders werkt
niet langer in de arbeidshygiëne en zal niet meer naar de vergaderingen komen.
Ze blijft wel lid van de RvB tot de volgende verkiezingen.
2) De agenda wordt goedgekeurd. Er zijn drie punten voor de varia: vraag van Anses
(Roger), brief van de FBT (Federatie van de Belgische Textielverzorging) (Tom), asbest
website (Tamara).
3) Verslag 2017/1 van de vergadering van de RvB van 13 januari 2017 wordt
goedgekeurd.
4) Ledenbestand en problemen verlenging van het lidmaatschap:
a) Er zijn momenteel 200 leden : 173 Nederlandstalig,18 Franstalig en 9 gratis
(andere verenigingen en erelid). 38 leden hebben een gecombineerd
BSOH/BOHS lidmaatschap via IPS.
b) De technische problemen met de algemene mailing voor de verlengingen voor
2017 zijn opgelost door een andere smtp email server te activeren (Mailjet). Via
deze server is alle mail-verkeer nu ook beter te traceren (bvb. mails die niet
toekomen door foutief e-mail adres, open en doorklik rates,…).
5) Financiën: samenwerking Prebes, promomateriaal en administratieve ondersteuning
a) De Prenne (samenwerking met Prebes) heeft 11.669,62 euro opgebracht. De
begroting voor 2017 zal nog worden aangepast.
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b) Tom heeft een mobiele mini-beamer van 561,74 euro gekocht, met het oog op
toekomstige RvB vergaderingen, presentaties en eventueel gebruik tijdens
beurzen.
c)

Katrien geeft een update van de offertes van het promomateriaal. Greengiving
lijkt de beste optie. Er wordt beslist 500 stuks balpennen en A5 blocnotes met
BSOH logo (ca 1325 euro exclusief BTW) aan te kopen. USB-sticks met logo (ca 7
euro per stuk voor 2 Gb) lijken enkel nuttig voor een speciale studiedag (waarbij
presentaties op USB-sticks kunnen worden gezet) en kunnen eventueel later nog
worden aangekocht.

d) Uitbesteding van administratieve hulp kan eventueel later worden besproken.
We werken eerst het draaiboek af zodat er ook een “handleiding” voor de
toekomst van de vereniging ter beschikking is.
6) Organisatie: back-up en check-up vertalingen naar het Frans, discussie:
a) Tamara vraagt naar het organiseren van een back-up en check-up voor alle
vertalingen naar het Frans die zij nu maakt (uitnodigingen, nieuwsbrief,
website,...). Roger en Anne gaan bijspringen. Tamara coördineert en stuurt
documenten voor vertaling of controle door naar Anne en Roger.
b) Er is discussie over het nut van al de vertalingen. Het lijkt een relatief grote
inspanning voor 18 leden. Om het aantal Franstalige leden te doen toenemen
zouden we meer Franstalige sprekers moeten hebben, of simultaanvertaling
tijdens de studiedagen aanbieden. Eventueel zouden we ook gescheiden
studiedagen (Franstalig en Nederlandstalig) kunnen organiseren of Engelstalige
studiedagen. Voorlopig wordt niets weerhouden. Zolang er geen Franstalige
opleiding arbeidshygiëne is zullen er maar weinig Franstalige leden bijkomen. Er
wordt voorgesteld om een bevraging bij de BSOH leden te doen over wat zij
verwachten van de vereniging qua organisatie van de studiedagen. Dit is iets
voor 2018. Iedereen wordt aangespoord om na te denken wat we zouden willen
te weten komen van onze leden.
7) Evaluatie voorbije studiedagen:
a) 27/01/2017: verluchting en verlichting (samen met BES en FOD WASO in Brussel).
Was opnieuw volzet, maar door de griep waren er 20 afwezigen (120
aanwezigen). De simultaanvertaling kon soms niet volgen. Eten was OK. BSOH
heeft deze keer de cateringkost betaald (750 euro).
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8) Planning studiedagen 2017:
a) 21/04/2017: asbest + algemene ledenvergadering (bij FOD WASO in Brussel). De
uitnodiging is reeds verstuurd. Jan en Tamara gaan de sprekers (respectievelijk
de Nederlandstalige en de Franstalige) nog eens contacteren om hun ppt ofwel
op voorhand naar Maurits door te sturen, ofwel hem ter plekke op de computer
te zetten. Er zullen geen hand-outs worden voorzien. De studiedag wordt nog
vermeld in de volgende nieuwsbrief en de uitnodiging wordt nog eens verstuurd
begin april, samen met de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering. De
algemene ledenvergadering wordt voorbereid door het dagelijks bestuur:
uitnodiging en traditionele ppt.
b) 29/09/2017: bioveiligheid (samen met BBP, bij FOD WASO in Brussel). Manu heeft
al vele contacten gelegd. Michel kan enkele zaken van J&J brengen. Tom heeft
mogelijks een nuttige case via 3M over hoe gezondheidsmedewerkers in
ziekenhuizen pbm aanwenden in risicosituaties. Tom contacteert Manu en BBP
voor verdere opmaak van het programma.
c)

01/12/ 2017 (onder voorbehoud): CM(R) stoffen. De vraag wordt gesteld of dit
nog zinvol is omdat FOD WASO op 30 mei 2017 al een studiedag organiseert over
dit onderwerp. De BSOH studiedag blijft behouden omdat we gaan focussen op
cases uit de praktijk zoals monitoring en substitutie. Er kan ook iets gezegd
worden over de ‘burden of disease’, risicoperceptie en kritisch beschouwen van
cases die in de media komen (bvb. rubber granulaat op voetbalvelden). Dit wordt
bekeken na de FOD WASO studiedag van 30/05/2017 hoe we een praktisch
verhaal kunnen brengen. Roger denkt aan Jan Twisk van Cefic. De studie van
John Cherrie kan als kapstok gebruikt worden. Ons lid Henri Heussen (Cosanta)
bood al zijn gewaardeerde medewerking aan. We houden hem op de hoogte.

9) Opleidingen arbeidshygiëne:
a) Odisee – KU Leuven (preventieadviseur arbeidshygiëne): 12 cursisten. Het eerste
deel is al achter de rug. Gastsprekers worden soms laat verwittigd, wat
agendaproblemen oplevert. Planning kan beter. Positieve reacties, behalve
misschien voor de les over wetgeving (kan aan het onderwerp liggen)
b) Prevent – BeCOH, Antwerpen (adviseur arbeidshygiëne): 7 deelnemers. Steven
heeft al 2 praktische lessen gegeven voor vooral mensen van interne diensten
van grote bedrijven. Er wordt gevraagd naar het einde van de reeks toe BSOH te
blijven aanhalen zodat ook zij kunnen opgenomen worden in de community.
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c)

Doorstroomrichting arbeidshygiëne in de opleiding Milieu- en Preventiemanagement in Brussel. Anke is naar een vergadering geweest waar de
hervorming van het programma besproken werd. Er is nog veel werk opdat alles
voor een volwaardige opleiding arbeidshygiëne er in zou zitten. Er zouden nog
meer praktijkmensen moeten bij betrokken worden. Voor de eindwerken is er
een promotor van de school en een promotor van het bedrijf waar de cursist zijn
eindwerk maakt, maar een specialist ontbreekt. BSOH wil co-promotorvakspecialisten leveren voor de begeleiding van de eindwerken. De vraag moet
gesteld worden aan de voorzitter die het werk verdeelt, in overleg met de andere
bestuursleden. In functie van expertise wordt een eindwerk dan toegewezen aan
de meest geschikte vrijwilliger. Anke laat aan de instelling weten dat duidelijke
afspraken moeten gemaakt worden voor we dit traject starten.

d) Franstalige opleiding Arbeidshygiëne in Open University Bruxelles-Wallonie.
Robbie en Emmanuelle zijn benaderd. Robbie heeft niets meer vernomen.
10) CEN/TC137. EN 689:2016. Roger is naar de vergadering van 15 en 16 maart 2017
geweest bij Afnor in Saint-Denis (Frankrijk). Er zijn 550 opmerkingen besproken en
nu volgt nog de redactionele afwerking. Het flowdiagram van BSOH is bijna integraal
overgenomen. Op 18 mei 2017 komt dit voor op het Technisch comité, waar Steven
naar toe gaat. In het najaar is er dan de formal vote. De meeste landen zijn pro.
Publicatie wordt verwacht begin 2018 (Frans, Engels en Duits). Nederlandse vertaling
is iets voor FOD WASO.
11) FOD WASO project “Blootstelling van Belgische werknemers aan gevaarlijke
chemische stoffen”. Tom was op de stakeholder vergadering: zeer onduidelijke
vraagstelling en grote vraagtekens bij de aanpak. Een nuttig streefdoel van het
project zou volgens BSOH moeten zijn het vastleggen van een set van
minimumdeterminanten en kwaliteitscriteria voor blootstellingsdatabanken die
bruikbaar zouden zijn voor iedereen in België. Tom start gesprekken op met Co-Prev
en de laboratoria om te informeren wat mogelijk is.
12) Consortium Beroepsverenigingen Preventieadviseurs (CoBePrev). De vergaderingen
voor de optimalisatie van de opleidingen preventieadviseur gaan verder. Het PVI
heeft in samenwerking met CoBePrev negen nieuwe hoofdstukken in hun boek
“Welzijn op het werk” gemaakt. Het nieuwe handboek zal vanaf juni te koop worden
aangeboden, waarbij de CoBePrev verenigingen dit zullen communiceren via een
pagina op hun eigen websites. Leden van deze verenigingen kunnen het boek dan
bestellen aan een voordeeltarief van 170 €.
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13) Relaties met buitenlandse verenigingen
a) Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne NVvA. Anne, Maurits en Tom gaan
naar het NVvA symposium op 12-13 april 2017 (Zeist, NL). NVvA heeft nu ook een
digitale nieuwsbrief ‘NVvA Nieuwsflits’. Vergadering samen met de NVvA in het
najaar wordt niet verder besproken. De bestuursleden die naar het congres gaan
bereiden een uitnodiging voor en overhandigen die aan NVvA op dat moment.
b) British Occupational Hygiene Society BOHS: het programma van het OH2017
congres 24 - 27 april 2017 (Harrogate, UK) is niet denderend. Enkel Steven gaat.
c)

IOHA (Michel). Michel stelt voor een artikel te maken voor de IOHA nieuwsbrief
Global Exposure Manager. Vóór 1 april moet elk bestuurslid hiervoor een korte
arbeidshygiënische CV (max 10 lijnen) maken in het Engels en doorsturen naar
Michel. De editor zal zelf het artikel schrijven op basis van een (+/-1 uur durend)
interview met Tom, en de verschillende CV’s. De diverse achtergronden van de
bestuursleden zijn een bijzonder aandachtspunt in het verhaal. Michel gaat naar
de vergadering van 3 juni 2017.

d) Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC). Anke is naar de laatste vergadering
geweest waar weinig volk was. Volgende topic gaat over toxicologie.
e) SOFHYT heeft BSOH een gratis lidmaatschap voorgesteld. Dit wordt aan Tamara
toegekend. Op 23 juni 2017 is er in Parijs een studiedag over “evaluatie
blootstelling zonder metingen” en ervoor is er de Preventicabeurs waar SOFHYT
een stand heeft.
f)

Het EU-platform van Antoine Leplay (Initiative for a European Platform of
Professionals in Occupational Hygiene and Chemicals) wordt besproken tijdens
OH2017 in Harrogate, waar Margreet Sturm (NVvA) mogelijk het platform zal
voorstellen. Tom blijft voorlopig contactpersoon.

14) Vastlegging data volgende vergaderingen van de Raad van bestuur:
vrijdag 7 juli om 13:30 in Brussel bij FOD WASO.
15) Varia:
a) Roger stopt in de werkgroep Metrologie van Anses. Er is een oproep voor nieuwe
kandidaturen voor experten werkplaatsmetingen. Steven is kandidaat.
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b) De Federatie van de Belgische Textielverzorging (FBT) heeft een kwaliteitslabel
voor onderhoud van werkkledij. Aangezien dit mogelijks commercieel is,
reageren we hier niet op.
c)

Website asbest: Tamara, Jan en Roger hebben de teksten over asbest af voor de
website. De links moeten nog aangevuld worden. Nadien kan het op de website.
Uiterlijk vrijdag 24 maart zou dit rond moeten zijn, zodat het in de nieuwsbrief
kan opgenomen worden.
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ondertekend door
Tom Geens
(Signature)
DN: c=BE, cn=Tom
Geens (Signature),
sn=Geens,
givenName=Tom,
serialNumber=780
61303393
Datum: 2017.03.27
11:05:36 +02'00'

Tom Geens

Tamara Docters

Maurits De Ridder

Katrien Poels

Voorzitter

Ondervoorzitter

Secretaris

Penningmeester

BSOH vzw/asbl
Maatschappelijke zetel/Siège social
Kapucijnenvoer 35/5 B-3000 Leuven
info@bsoh.be
www.bsoh.be

p. 6 van 6

