Verslag vergadering Raad van Bestuur NVvA – BSOH
Verslag 2017/5
Woensdag 8 november 2017 – 15:30 tot 18:05
Hotel Noah, vergaderzaal - Lichtaartsebaan 51, 2460 Kasterlee (www.noahhotel.be)

Te doen:
• Overleg tussen Jeroen Vanoirbeek en Andrea Hiddinga i.v.m. erkenning
Belgische specialisatie opleiding AH door IOHA
• input user groep (BSOH/NVvA) voor afwerken BWStat Web door Tom Geens
• uitwisselen informatie zoals beschreven in dit verslag,

Volgende Vergadering RvB NVvA - BSOH: op afroep (NVvA neemt initiatief)

1) Aanwezigheden. Korte voorstelronde: ieder stelt zich voor met zijn functie in de
vereniging.
a) Voor BSOH: Tom Geens (voorzitter), Maurits De Ridder (secretaris,
verslagschrijver), Katrien Poels (penningmeester), Jeroen Vanoirbeek
(coördinator opleiding AH KU Leuven), Michel Vangeel (IOHA), Robert Emonds
(opleidingscommissie AH KU Leuven), Steven Verpaele (opleidingscommissie AH
KU Leuven, EU OH platform), Christel Swinnen.
b) Voor NVvA: Joost van Rooij (voorzitter), Tineke Rens (secretaris), Wouter de Haan
(penningmeester), Margreet Sturm (internationaal, EU OH platform), Theo-Jan
Heesen (externe contacten), Frank Brekelmans (intercollegiale toetsing (ICT),
deskundigheidsbevordering).
2) Goedkeuring van de agenda. De agenda wordt goedgekeurd. Er is 1 punt voor de
varia: Roadmap on Carcinogens.
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3) Het verslag van de vorige vergadering NVvA – BSOH (11/02/2015) wordt
goedgekeurd. De status van de actiepunten wordt besproken.
a) Tineke Rens, Jodokus Diemel en Jeroen Terwoert hebben de afgelopen twee jaar
enkele contacten gehad met Tom Geens over de websites, de nieuwsbrieven en
nieuwsflitsen, studiedagen en symposia. We weten van elkaar hoe we werken.
b) Margreet stuurt de BSOH nieuwsbrief steeds door binnen het bestuur. De
Nederlandse nieuwsflits lijkt qua concept beter op de Belgische elektronische
nieuwsbrief dan de papieren nieuwsbrief van NVvA. Misschien is uitwisseling
mogelijk. De NVvA redactieraad bekijkt of ze de Nederlandse nieuwsflitsen ook
aan de BSOH leden ter beschikking wil stellen als in ruil de Belgische enieuwsbrief ook aan de NVvA leden zou kunnen bezorgd worden.
c)

Joost heeft contact gehad met de Duitse collega’s van DGAH om te zien hoe hun
nieuwsbrief kan gescreend worden op bruikbare items voor de NVvA nieuwsflits.

d) De Belgische studenten arbeidshygiëne die afstudeerden in 2015 werden
gestimuleerd om in te schrijven voor de Bob van Beek prijs. Er werd in 2016 géén
Belgische inschrijving weerhouden om te presenteren op het NVvA symposium.
Hierover heeft de Bob van Beek jury geen feedback gegeven. Jeroen Vanoirbeek
(coördinator van de opleiding AH KU Leuven) vraagt als aanspreekpunt voor
Belgische inzendingen toch enige terugkoppeling om eventuele nieuwe
inzendingen vanuit België bij te sturen. Er is op het NVvA symposium geen tijd
om alle studenten aan bod te laten komen. Een parallelsessie met eindwerken of
een aparte studiedag zijn andere opties.
e) Het laatste X-congres is uiteindelijk door IRAS georganiseerd, los van NVvA en
BSOH. Gezamenlijk een X-congres organiseren blijft een optie hoewel BSOH
geen vragende partij is. Het is niet duidelijk wie X nu trekt (Martie Van Tongeren?
Frank De Vocht?). Proactief wordt er geen gezamenlijk initiatief genomen. Er zal
enkel gereageerd worden als men ons hier voor aanspreekt.
f)

Het was op het moment van de vergadering niet onmiddellijk duidelijk of NVvA
iemand in CEN/ISO heeft. Steven Verpaele zit er in voor NBN België. CEN/ISO
heeft nieuwe regels voor zijn organisatie. De CEN leden moeten door de
nationale normalisatiecommissies voorgedragen worden. NEN zou dus iemand
van NVvA moeten voordragen. Steven Verpaele bezorgt de meest recente
update van de ledenlijst van TC 137 WG 1 (bijgevoegd).

g) Is in orde via punt b).
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4) Nieuws uit de verenigingen (nieuws, ontwikkelingen, etc.) – door de 2 voorzitters
NVvA
a) Een certificering is (na 15 jaar) helaas nog steeds niet afgerond. Het feit dat men
op dezelfde golflengte moet zitten met verenigingen van de andere disciplines
maakt de zaak er niet eenvoudiger op. Frank Brekelmans bezorgt het concept
certificatieschema arbeidshygiënist, waar momenteel nog verder aan wordt
gesleuteld (bijgevoegd).
b) Andrea Hiddinga is net voorzitter van IOHA geworden. We wensen haar allemaal
proficiat en veel succes.
c)

Er is in Nederland momenteel veel aandacht voor beroepsziekten.

d) Er is sinds een tweetal jaren samenwerking met andere kennisverenigingen via
periodiek overleg (o.a. tussen de voorzitters). Hiervoor is Stichting Preventie
Projectmanagement (PPM) opgericht als juridische entiteit. Dit is een financieel
vehikel voor de samenwerkingsactiviteiten en dus anders van opzet dan
CoBePrev in België.
e) Er is recent overleg met Inspectie SZW (Ministerie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid) administratie arbeidsomstandigheden opgestart.
f)

Het ledenaantal (540) groeit, mede door zij-instroom uit andere disciplines.

BSOH
g) De leden (215) zijn voor 88 % Nederlandstalig omdat er in Wallonië geen
opleiding bestaat.
h) De Belgische vereniging maakt deel uit van CoBePrev (https://www.cobeprev.be),
het Consortium van Beroepsverenigingen van Preventieadviseurs. Er is periodiek
overleg tussen de besturen. CoBePrev werkt aan een programma voor
preventie-adviseur niveau II (generalist) waarin de verschillende disciplines meer
aandacht krijgen en de focus niet meer volledig op veiligheid ligt. Als de
programma’s van de meer dan 20 opleidingsinstituten meer op elkaar afgestemd
zijn, de eindtermen duidelijker zijn en gedragen door de verenigingen, wordt de
basis voor niveau I (specialist in een discipline) beter gelegd.
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i)

De Belgische vereniging werkt mee aan de enige opleiding preventie-adviseur
arbeidshygiëne (KU Leuven ism Odisee, https://www.odisee.be/permanentevorming/opleiding/32660). Er zijn contacten om ook een Franstalige opleiding te
starten volgend jaar. Eens er studenten zijn, kan de vereniging ook in Wallonië
verder groeien.

5) Opleidingen en erkenningen arbeidshygiënisten – stand van zaken
a) België. Op de website van BSOH staat uitleg over de specialisatie-opleiding
preventie-adviseur arbeidshygiëne (280 contacturen + bijkomend een thesis =
SPECIALIST, na een basisopleiding van 120 contacturen = GENERALIST). Zie
https://www.bsoh.be/?q=nl/node/320. Steven Verpaele meldt dat BeCOH
(http://becoh.be/nl/) meewerkt aan Workplace Health Without Borders
(http://www.whwb.org/). Deze groep vrijwilligers werkt samen met OHTA en
geeft twee sessies op IOHA 2018 in Washington. België heeft geen
vertegenwoordiger in OHTA. Michel Vangeel is vertegenwoordiger in IOHA en
volgt OHTA vanop afstand. De Belgische specialisatie-opleiding AH KU Leuven is
niet erkend door IOHA. De inrichtende school gaat dit aanvragen. Hiervoor wordt
overleg met Andrea Hiddinga gevraagd. Jeroen stelt het programma van de
opleiding voor. Dit geeft een certificaat permanente vorming (geen postgraduaat
of master). België heeft geen persoons-certificering. Het is nuttig voor België om
te bestuderen hoe het Nederlandse systeem werkt en eventueel ook zo iets op
poten te zetten.
b) Nederland. De certificering door Hobéon kost meer dan 1000 euro voor 5 jaar.
Deze kosten gelden voor iedereen. Certificering is enkel nodig voor
“kerndeskundigen”, voor specifieke taken, maar loopt niet steeds zoals het zou
moeten. Het is deze persoonscertificering die erkend wordt door IOHA. Er zijn
NVvA leden die kwaliteitsborging doen voor OHTA.
6) NEN 689 – stand van zaken, evalueren van het proces, vaststellen van leerpunten
De publicatie van de norm wordt begin volgend jaar verwacht (de Formal Vote van
EN 689 staat gepland van 16 November 2017 tot 11 januari 2018). Het is vreemd om
in dergelijk expertenoverleg andere belangen en motieven te zien spelen dan de
huidige stand van wetenschap en techniek.
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7) BWStat – gebruik en toepassing van de tool (en andere statistische tools)
a) Tom Geens heeft een webversie van BWStat gemaakt die gebaseerd is op de EN
689 maar ook verder gaat (o.a. uitgebreid met de BOHS-NVvA guidance). Dit is
momenteel nog een conceptversie, zonder mogelijkheid om eigen gegevens in te
laden. De EN 689 annexen en andere voorbeelden zijn wel compleet ingebouwd
als demo-datasets. Tom kan/wil de tool pas afwerken na concrete gedetailleerde
feedback over wat de leden van een dergelijke open source tool verlangen. Meer
achtergrond is te vinden in de presentatie van het NVvA symposium 2017
(presentatie). BSOH en NVvA stellen een user groep samen. In een eerste WebEx
zal Tom tekst en uitleg geven bij de tool. Daarna gaat de user groep aan de slag.
In een tweede WebEx worden de ervaringen van de user groep besproken en
wordt een aanbeveling uitgewerkt door de user groep en na consensus aan Tom
Geens bezorgd. Het doel is dat Tom in één keer zoveel mogelijk feedback kan
verwerken in de hoop dat we dan een ondersteunende, nuttige open source
rekentool hebben die onze leden kunnen en willen gebruiken in de praktijk.
Michel Vangeel neemt initiatief voor de praktische organisatie.
b) De studiedag van BSOH van maart 2018 gaat over de nieuwe EN 689. Als de user
groep en Tom Geens beiden hun deel doen, kan het resultaat misschien die dag
worden voorgesteld.
8) EU Platform – update activiteiten en vaststellen gezamenlijke doelen
Steven Verpaele heeft Tom Geens vervangen als vertegenwoordiger van BSOH in dit
platform. Margreet Sturm vertegenwoordigt de NVvA in dit platform. Margreet licht
het platform toe. Er zijn voorstellen van workshops op Europees niveau rond
onderwerpen als hazard banding en opleidingen. Joost vindt dat de relatie OEL–
DNEL aan bod moet komen omdat het een bij uitstek Europees probleem is. Het
platform zit onder de paraplu van IOHA en zal ook in Washington aan bod komen.
BOHS neemt momenteel niet deel aan het Europese OH platform.
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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/nvvabijeenkomsten/gemeenschappelijke-studiedag-vwva-bsoh-nvab-nvva-cgc/
https://www.bsoh.be/?q=nl/node/128 Op de gezamenlijke studiedag in
Antwerpen waren 5 NVAB en 9 NVvA-leden aanwezig. De inhoud werd goed
gesmaakt. Het is moeilijk iets samen te organiseren omwille van de moeilijke en
tijdrovende verplaatsing. Er zijn geen concrete plannen om een dergelijk initiatief
op korte termijn te herhalen.
b) Er zitten BSOH en NVvA leden in de Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC).
Dit is een goed platform voor praktische interdisciplinaire en internationale
samenwerking.
10) Planning BSOH studiedagen 2017 - 2018, NVvA Symposium 2018
a) 1 december 2017: BSOH studiedag carcinogene agentia (2 sprekers uit
Nederland: Roel Vemeulen over dieselroet en Koen Verbist over substitutie)
b) Eind maart 2018: BSOH studiedag EN689 (+ algemene ledenvergadering)
c)

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

d) 1 juni 2018: BSOH studiedag Lawaai (samen met de Belgische ergonomen)
e) Najaar 2018: BSOH studiedag eindwerken studenten arbeidshygiëne
11) Varia.
Het Europees project Roadmap on Carcinogens (https://roadmaponcarcinogens.eu/)
wordt in Nederland gestuurd door TNO en ondersteund door SZW. Dit heeft
verschillende initiatieven rond carcinogenen tot gevolg. België werkt niet mee.

Met vriendelijke groeten,
Digitaal ondertekend door
Tom Geens (Signature)
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Tom Geens

Joost van Rooij

Voorzitter BSOH

Voorzitter NVvA
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