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t.a.v. de leden van de Raad van Bestuur van BSOH 

 

 

Uw bericht van  
 

Uw kenmerk  
 

Ons kenmerk  
RvB 2017/3 

Leuven 
29 juni 2017

 

Betreft:  uitnodiging vergadering Raad van Bestuur BSOH 

 

Geachte bestuursleden, 

 

We hebben het genoegen jullie uit te nodigen voor de volgende vergadering van de Raad 
van Bestuur van de BSOH. 

Datum:  vrijdag 7 juli 2017 van 13:30 tot 16:00 uur. 

Plaats:  FOD WASO Brussel, zaal 1145 Brangwijn, eerste verdieping  
(eerst aanmelden beneden aan het onthaal). 

Deze vergadering wordt geleid door onze ondervoorzitter Tamara omdat onze voorzitter 
in Lissabon zit. We mikken de vergadering te stoppen om 16:00 uur omdat de 
penningmeester trakteert met een pint op een terras als voorbereiding op de vakantie. 

 

Voorlopige agenda : 

1) Aanwezigheden en verontschuldigingen. 

2) Goedkeuring van de agenda. Punten voor de varia. 

3) Verslag vergadering RvB 2017/2 van 17 maart 2017. 
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4) Financiën: aankoop (promo)materiaal. 

5) Evaluatie voorbije studiedagen: 

a) 21/04/2017: asbest + algemene ledenvergadering (bij FOD WASO in Brussel)  
(Jan en Tamara) 

6) Planning komende studiedagen: 

a) 29/09/2017: bioveiligheid (samen met BBP, bij FOD WASO in Brussel) (Manu) 

b) 01/12/2017: CMR, aftoetsen met FOD WASO studiedag 30/05/2017 (Anke) 

7) Opleidingen arbeidshygiëne 

a) Ontwikkelingen Franstalige opleiding AH (Robbie en Manu) 

b) Odisee – KU Leuven (Jeroen) 

c) Prevent (Steven). Vraag dode link prevent opleiding BSOH site. 

d) Doorstroomrichting arbeidshygiëne in de opleiding Milieu- en 
preventiemanagement in Brussel (Jeroen en Anke) 

8) CEN/TC137. EN 689:2016. Feedback. 

9) FOD WASO project “Blootstelling van Belgische werknemers aan gevaarlijke 
chemische stoffen”. Tom is naar een tussentijdse vergadering op 11/04  geweest. 
Spanningsveld tussen verwachtingen Danny De Baere, Geert De Smet, Tom Geens 
en wat de onderzoekers kunnen leveren voor het beschikbare budget. cfr varia. 

10) Vertegenwoordiging in de Hoge Raad Preventie en Bescherming (Steven). Verlenging 
mandaat Steven. 

11) Consortium Beroepsverenigingen Preventieadviseurs. Samenwerking met PVI. 
Redactieraad WOW boek 22/6/2017 (zie verslag). Optimalisatie van de opleidingen 
preventieadviseur brainstorm Elewijtcenter 29/6/2017.  

12) Relaties met buitenlandse verenigingen 

a) Vergadering samen met de NVvA in het najaar: datumvoorstellen prikken voor 
ons bestuur en locatie + restaurant kiezen!!! Als er geen inspiratie zou zijn, tip 
van Tom: http://www.noahhotel.be/nl/.  

http://www.noahhotel.be/nl/
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b) British Occupational Hygiene Society BOHS: Congres  25 - 28 april 2016 (Steven). 

c) IOHA (Michel). BSOH artikel voor de IOHA nieuwsbrief. Abstracts reviewen IOHA 
2018. 

d) Contactgroep Chemie (Anke). Vraag voor sprekers over brandweer. 

e) SOFHYT. Feedback forum 16 juni 2017 (évaluer sans mesurer)  (Tamara, Anne, 
Steven). 

f) EU-platform Antoine Leplay (Tom). Webmeeting 6/6/2017. Slides en To Do. Tom 
heeft deze keer niets opgenomen van praktijkwerk. Zweden en Noorwegen 
toonden tijdens AIRMON 2017 
(https://express2.converia.de/frontend/index.php?folder_id=856, stond niet op 
onze kalender, wist niemand hiervan?) ook interesse in het initiatief. BOHS zal 
niet actief meedoen.  

13) Vastlegging data volgende vergaderingen van Raad van bestuur. 

14) Varia. 

a) Co-Prev wil als voortvloeisel uit de discussies mbt dit project een werkgroep 
“meetresultaten arbeidshygiëne” oprichten en heeft alle EDPBW aangeschreven. 
Idee van Tom/Steven is determinanten via de preventieadviseurs te verzamelen 
en labo gegevens via de laboratoria. Rol voor BSOH ? (Steven/Tom/Tamara) 

  

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 
Tom Geens  
Voorzitter 

Tamara Docters 
Ondervoorzitter 

Maurits De Ridder 
Secretaris 

Katrien Poels 
Penningmeester

 

https://express2.converia.de/frontend/index.php?folder_id=856

