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Verslag Vergadering Raad van Bestuur 
Verslag  2019/1 
Vrijdag 18 januari 2019 van 14:00 tot 19:00 
Chateau de Namur. Avenue de l'Ermitage 1, B-5000 Namur 

Te doen:  
• Afwerken voorbereiding studiedag direct reading meettoestellen (22 maart 

2019) en regelen PDC particles (15 maart 2019) 
• Afwerken, vertalen en uitzenden ledenbevraging 

 

Volgende Vergadering RvB: vrijdag 19 april 2019 – 14:00, FOD WASO (Brussel) 

 

1) Aanwezigheden en verontschuldigingen: 

a) Aanwezig: Tom, Maurits (verslagschrijver), Tamara, Katrien, Jeroen, Steven, 
Michel, Anke, Roger, Christel, Robbie, Anne, Jan. 

b) Verontschuldigd: Manu, Luk, Chris. 

2) De agenda wordt goedgekeurd. Er zijn 3 punten voor de varia. 

3) Het verslag van de vergadering RvB 2018/3 van 5 oktober 2018 wordt goedgekeurd. 

4) Ledenbestand en financiën:  

a) Ledenbestand: er waren eind 2018 240 leden. 

b) Vernieuwing lidmaatschap 2019: De uitnodiging voor de verlenging van het 
lidmaatschap is later verstuurd dan normaal wegens IT problemen in Drupal na 
2 hackings. Ondertussen hebben al 90 mensen hun lidmaatschap verlengd. 

5) Selectieprocedure Laureaat van de Arbeid. Wordt ingericht door het Koninklijk 
instituut der Eliten van de Arbeid (KIEA). Dit jaar is het gericht op mensen die actief 
zijn in welzijn op het werk. Alle welzijnsverenigingen zijn hier bij betrokken. Men 
moet aan enkele voorwaarden voldoen die op de KIEA website staan. Tot 15 april 
2019 kan wie wil zich kandidaat stellen om de titel te behalen en een medaille te 
ontvangen.  

http://www.iret-kiea.be/site/wordpress/?page_id=15769&lang=nl
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6) Privacyverklaring en GDPR. Is volledig afgerond. 

 
7) Bevraging van de leden over wat ze van BSOH vinden en nog verwachten. 

 
Tom heeft het ontwerp van bevraging op LimeSurvey gezet. Het gaat om 23 vragen. 
De vragen worden één voor één bekeken. Er zijn voorstellen voor verbetering: 

• Bij “Wat kan er verbeteren aan de studiedagen” toevoegen: “andere” met een 
veld om in te vullen wat precies. 

• Bij “vorm” bij “studiedagen” nog toevoegen: “paneldiscussie op het einde van 
de studiedag”. 

• Bij “Nieuwsbrieven” aantal van 10 per jaar schrappen. Verder mag bij “taal” 
ook “simultaan” weg.  Ook nog “andere” toe te voegen. 

• Bij “Website”: nieuwsblokken i.p.v. nieuwblokken en “simultaan” mag weg bij 
“taal”. 

• Bij “andere topics”: toegepast wetenschappelijk onderzoek ondersteunen. 
i.p.v. op poten zetten. Naast “ja” en “neen” ook “geen mening” toevoegen. 

• Bij “andere topics”: vraag of men geïnteresseerd is in een korte 
specialisatiecursus toevoegen. 

In het begin van de bevraging zou nog moeten worden toegevoegd dat deze niet 
anoniem is en dat de antwoorden afgeschermd zijn en dat de resultaten zullen 
meegedeeld worden op de algemene ledenvergadering. Moet nog vertaald worden 
in het Frans (Tamara) en kan dan rondgestuurd worden. 
 

8) Verkiezing van nieuw bestuur in voorjaar 2019.  
 
De uitnodiging om zich kandidaat te stellen voor de RvB wordt opgemaakt door 
Maurits. Idem als 4 jaar geleden met daarbij de gegevens die nodig zijn voor het 
Belgisch Staatsblad en bedrijfsgegevens. De uitnodiging wordt verstuurd ongeveer 2 
weken na de bevraging. Kandidaatstelling bij de secretaris kan van half februari tot 
half maart 2019. 
Blijven in het bestuur: Katrien, Jeroen, Steven, Michel, Anke, Manu, Christel, Robbie, 
Anne, Jan. Er zijn al een tiental mensen die interesse hebben getoond om in het 
nieuwe bestuur te komen. Het is niet de bedoeling verkiezingen te houden. Wie 
kandidaat is komt in het bestuur, tenzij er zeer veel kandidaten zijn. In dat 
hypothetisch geval zoeken we wel een oplossing. 
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9) Evaluatie van de voorbije studiedag van 16 november 2018 (eindwerken studenten 

arbeidshygiëne) en de prijsuitreiking beste eindwerk en meest innovatieve 
eindewerk. 
Zeer goed. Deze studiedag had een groter publiek verdiend. Goede betrokkenheid 
van de Franstaligen. De uiteindelijke winnaar ‘beste eindwerk’ had blijkbaar goed 
geluisterd naar de opmerkingen van de jury tijdens de eigenlijke verdediging van zijn 
eindwerk in juni 2018. 
 

10) Samenwerking met Focal point Belgium van EU OSHA (Frank Dehasque) rond 
campagne gevaarlijke stoffen. Frank heeft nog financiële middelen ter beschikking 
en is aan het overwegen hoe deze het best te besteden. Tom heeft enkele 
voorstellen gedaan: mediacampagne rond gevaarlijke stoffen, studiedag voor breed 
publiek met persoonlijke getuigenissen zoals bvb. silicose, neussinuskanker,…. 
Steven stelt voor om dergelijke campagnes te linken aan zaken die in de media 
komen. Verder niets meer van Frank gehoord. 
 

11) Studiedagen 2019 
 
a) 1 februari 2019: herhaling van de studiedag ‘Industrieel lawaai en lawaai in 

(landschaps)kantoren’, samen met BES en FOD WASO. Er zijn al 40 Franstaligen 
en 33 Nederlandstaligen ingeschreven. 

b) 22 maart 2019: direct reading meettoestellen, met nadien algemene 
ledenvergadering en inhuldiging van nieuw bestuur (taak van DB). Steven heeft 3 
buitenlandse sprekers voor de ochtend: Emanuele Cauda, Martin Harper en 
Christof Asbach. Er zijn 3 kandidaten voor een case in de namiddag: Jonathan 
Jouret, Remko Houba en Eddy Goelen. De case van Steven Berckmans over 
stoflampen wordt niet weerhouden omdat het niet onder direct reading valt. 
Best zouden alle presenaties in het Engels zijn en zouden we om 9:00 starten 
zodat de Algemene ledenvergadering om 16:00 kan starten. Maurits contacteert 
de sprekers van de namiddag en maakt samen met Steven een ontwerp van 
uitnodiging. Er zullen extra kosten zijn voor verplaatsing en verblijf van de 
internationale sprekers, maar er is voldoende geld in kas. 

c) 15 maart 2019 (reserve 21 maart): Een interactieve PDC cursus over particle 
management van een volledige dag door Martin Harper (die komt spreken op de 
studiedag van 22 maart). Jeroen kijkt of dit in KU Leuven Odisee Brussel kan en 
anders zou Leuven ook een optie zijn. 
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d) Legionella, in samenwerking met Belgian Biosafety Professionals (BBP). Niets 
meer gehoord van BBP.  

e) Lokale afzuigingen: training van 1 week. Steven heeft dit verder bekeken. Wordt 
iets voor het najaar, aangezien het nodige materiaal voor de cursus nu 
ontbreekt. 

f) Nieuwe onderwerpen.  

a. Jeroen stelt “biomonitoring voor exposure assessment” voor. Waalse 
universiteiten kunnen hier vlot aan meewerken. Info van RAC die hier nu 
ook mee bezig zijn, is welkom. Op 7 of 14 juni (reserve 24 mei). 

b. Jeroen stelt voor eens een studiedag over “hot topics in de 
arbeidshygiëne” te organiseren. Een potpourri van (korte) bijdragen over 
nieuwigheden. 

12) Opleidingen arbeidshygiëne: 

a) Odisee – KU Leuven. De voorbije opleiding is ondertussen geëvalueerd. Er wordt 
gewerkt aan een nieuw curriculum: modulair, 7 volle weken, examens per blok 
en aangepast aan de accreditatievoorwaarden. Tevens zal er een week 
meetpraktijk zijn in een school met allerhande werkplaatsen. Op die 
praktijkweek kunnen oud-studenten uitgenodigd worden. De opleiding zal 
januari 2020 starten. Er wordt bekeken of sommige modules niet kunnen 
opengesteld kunnen worden voor derden. 

b) Doorstroomrichting arbeidshygiëne in de opleiding Milieu- en 
Preventiemanagement (MPM) in Brussel: de module arbeidshygiëne wordt in 
2020 gestart. 

c) Franstalige opleiding arbeidshygiëne, georganiseerd door UCL - CPFB in 
Wallonië: geen nieuws aangezien Manu er niet bij is. 
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13) Certificering en accreditatie van arbeidshygiënisten.  

Robbie geeft een presentatie van de plannen en wat al gedaan is. Michel heeft twee 
teksten gemaakt die nodig zijn voor de accreditatie: onze definitie van 
arbeidshygiëne (overgenomen van de statuten en de website) en een code of ethics 
(overgenomen van IOHA). Dossiers van andere landen zijn binnen wat het werk 
gemakkelijker maakt. Duitsland is de laatste. In principe is een accreditatie haalbaar. 
Nathalie D’Haese van de Franstalige opleiding gaat meewerken omdat hun opleiding 
ook in de accreditatie zit. Een fusie van de Franstalige opleiding met die van Odisee – 
KU Leuven en waarbij dan alles in het Engels zou zijn, is een mogelijke piste. De 
eindtermen van IOHA lijken goed op die van Odisee – KU Leuven, wat het 
makkelijker maakt. De ISO 17024 kan dienen als inspiratiebron, maar is te uitgebreid 
en wordt in België niet toegepast. 

14) Consortium Beroepsverenigingen Preventieadviseurs (CoBePrev). Optimalisatie van 
de opleidingen preventieadviseur. Na de ad hoc werkgroep van de Hoge Raad PBW 
met de opleidingsinstituten waar iedereen enthousiast was, is er niets meer 
gebeurd. FOD WASO doet niets en de Franstaligen zijn niet mee. Het ABVV heeft juist 
voor een vergadering nog zaken opgevraagd. Voorlopig best laten liggen en zien wie 
een initiatief neemt. 
 

15) Hoge Raad PBW. Roger heeft een brief opgemaakt over de procedure voor het 
bepalen van de grenswaarden. Er was gevraagd deze tegen de vergadering te lezen 
om af te werken, maar gezien enkel de auteurs dit gedaan hebben wordt gevraagd 
aan iedereen die hier bemerkingen op heeft om die door te sturen naar de 
secretaris die alles zal verzamelen. 
 

16) Relaties met buitenlandse verenigingen. 

a) Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne NVvA. Steven heeft op het NVvA 
symposium (10-11 april 2019) in Zeist een sessie met Andrea Hiddinga over 
underserved workers. Het nieuwe BSOH bestuur zal een samenkomst met het 
NVvA bestuur organiseren in april of mei 2019. 

b) British Occupational Hygiene Society BOHS. Jeroen gaat naar hun congres 
(OH2019). De IPS verlenging via het lidgeld ging niet meer wegens GDPR. 

c) IOHA. Michel heeft een vraag gekregen om samen te werken met ILO voor het 
opmaken van guidelines. Hij kan niet naar de volgende vergadering. 
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d) OHTA (Steven). In de board zitten verschillende nieuwe leden. De structuren 
worden eens bekeken. Verschillende opleidingscentra vragen een erkenning. 

e) Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) (Anke). De studiedag van november 
over chroom VI was interessant. De verslagen zijn publiek. Uitnodigingen zullen 
in de toekomst steeds in onze nieuwsbrief komen.  

f) SOFHYT (Tamara). Geen nieuws. 

g) EU OH platform (Steven) loopt goed. Er wordt wat structuur in gestoken 
(statuten). Steven is gevraagd om dat te trekken, maar er zijn reiskosten. BSOH 
kan hier in tussenkomen. Er zou best iemand vanuit BSOH bestuur back-up zijn 
voor Steven in het bestuur van dit EU OH platform. 

17) Vastlegging datum en plaats van de volgende vergadering van de Raad van Bestuur: 
19 april 2019 in FOD WASO, Brussel. Maurits boekt de vergaderzaal de ganse dag. In 
de ochtend komt de groep accreditatie samen. 
 

18) Varia. 

a) Jeroen: er start een interuniversitaire opleiding Master of Science in Global 
Health 

b) Anke: de cyclonen van SKC moeten met een ander debiet gebruikt worden (3.0 
L/min ipv 2.2 L/min). Maar er is geen duidelijkheid over wat nu geldt voor andere 
cyclonen. Leuven heeft navraag gedaan bij een leverancier. 

c) Christel wou nog iets zeggen over de opleiding adviseur arbeidshygiëne van 
Prevent, maar kreeg de kans niet meer wegens etenstijd. 

 

 

 

 

Tom Geens  
Voorzitter 

Tamara Docters 
Ondervoorzitter 

Maurits De Ridder 
Secretaris 

Katrien Poels 
Penningmeester
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