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

 

 

Uw bericht van  
 

Uw kenmerk  
 

Ons kenmerk  
RvB 2017/5 

Leuven 
30 oktober 2017

 

Betreft:  uitnodiging vergadering Raad van Bestuur BSOH en NVvA 

 

 

Geachte bestuursleden, 

 

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

Datum:  woensdag 8 november 2017 van 15:30 tot 18:00 uur. 

Plaats:  Hotel Noah, Lichtaartsebaan 51, 2460 Kasterlee (www.noahhotel.be)  

 

Onthaal is voorzien vanaf 15:00 uur. We starten om 15:30 uur en sluiten af uiterlijk om 
18:00 uur. Aansluitend op de vergadering gaan we dineren in het restaurant van Hotel 
Noah. Iedereen dient op voorhand zijn keuze van voor- en hoofdgerecht door te geven. 

De mensen van NVvA bezorgen hun keuze aan Margreet (margreet.sturm@shell.com), 
de mensen van BSOH aan Katrien (katrien.poels@bsoh.be).  

  

http://www.noahhotel.be/
mailto:margreet.sturm@shell.com
mailto:katrien.poels@bsoh.be
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Keuzemogelijkheden diner 

Voorgerecht: 

• Coquilles/buikspek/bouillon champignons/knolselder of 
• Carpaccio/truffel/rode biet of 
• Vegetarisch alternatief 

Hoofdgerecht: 

• Fazant/witloof/pompoen of 
• Roodbaars/aardpeer/kreeftensaus/prei of 
• Vegetarisch alternatief 

 

Voorlopige agenda gemeenschappelijke vergadering 

1) Aanwezigheden en verontschuldigingen. Korte voorstelronde onder de aanwezigen. 

2) Goedkeuring van de agenda. Inventarisatie van punten voor rondvraag/varia. 

3) Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering NVvA – BSOH (11/02/2015). 
Status actiepunten. 

4) Nieuws uit de verenigingen (nieuws, ontwikkelingen, etc.) – door de 2 voorzitters  

a) BSOH activiteiten, website, nieuwsbrieven,… + kadering CoBePrev 

b) NVvA activiteiten, website, nieuwsbrieven,… + kadering Stichting PPM 

5) Opleidingen en erkenningen arbeidshygiënisten – stand van zaken 

a) Opleidingen (België en Nederland) 

b) Erkenningen/certificering (nationaal, erkenning Be in Nederland en omgekeerd, 
internationaal) 

6) NEN 689 – stand van zaken, evalueren van het proces, vaststellen van leerpunten 

7) BWStat – gebruik en toepassing van de tool (en andere statistische tools)  

8) EU Platform – update activiteiten en vaststellen gezamenlijke doelen 
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9) NVvA / BSOH samenwerking  

a) Evaluatie van de VWVA/BSOH/NVAB/NVVA/CGC studiedag van 7/10/2015 
https://www.arbeidshygiene.nl/agenda/nvva-
bijeenkomsten/gemeenschappelijke-studiedag-vwva-bsoh-nvab-nvva-cgc/  
https://www.bsoh.be/?q=nl/node/128  

b) Contactgroep Gezondheid en Chemie 

c) Potentiële andere samenwerkingsverbanden 

10) Planning BSOH studiedagen 2017 - 2018, NVvA Symposium 2018 

a) 1 december 2017: BSOH studiedag CMR (2 sprekers uit Nederland) 

b) Eind maart 2018 (+algemene ledenvergadering): BSOH studiedag EN689 

c) 11 en 12 april 2018: NVvA symposium “Sparen voor je toekomst” 

d) 1 juni 2018: BSOH studiedag Lawaai 

e) Najaar 2018: BSOH studiedag 

11) Varia. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Tom Geens  
Voorzitter 

Tamara Docters 
Ondervoorzitter 

Maurits De Ridder 
Secretaris 

Katrien Poels 
Penningmeester
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