Maandverslag IDPBW apr-17 (KB 27.3.1998: Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk)
1. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk:
1.1. overzicht van de activiteiten;
voorbereiding asbest verwijdering Devestel niveau 10 en 12
voorbereiding stofmetingen Devestel niv 4
testen van nieuw ergonomische materiaal
voorbereiden keuringen ladders en rolstellingen
1.2. relaties met de externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
1.2.1. voorstellen;
1.2.2. vragen;
1.2.3. opmerkingen.
2. Opzoekingen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
3. Opgespoorde risico’s.
4. Synthese van de arbeidsongevallen:
4.1. analyse van de arbeidsongevallensteekkaarten en de verslagen;
4.2. plaats van de ongevallen;
4.3. oorzaken en preventiemaatregelen;
5. Getroffen preventiemaatregelen.
5.1. Opties voor het verwezenlijken van het jaarlijks actieplan;
5.2. Realisaties in het kader van het jaarlijks actieplan.
6. Commentaar over de wijzigingen aangebracht in de volgende documenten:
6.1. het organigram;
6.2. de exploitatievergunning en de opgelegde exploitatievoorwaarden;
6.3. de verslagen van de afvaardiging van het Comité belast met het opzoeken van de oorzaken van een
ongeval, een incident of een ernstige vergiftiging;
6.4. de attesten, processen-verbaal en verslagen afgeleverd door de erkende organismen;
6.5. de suggesties van de bevoegde brandweerdienst.

Maandverslag IDPBW mrt-17 (KB 27.3.1998: Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk)
1. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk:
1.1. overzicht van de activiteiten;
maandelijkse test van de sirenes
geluidsmetingen tijdens evenement
demonstratie automatische externe defibrillator
bezoek naturalis Expo gif
vuurvergunning Demeuter
onthaal van nieuwe medewerkers
Management Review ondersteunende diensten en collectiebeheer
opleiding chemische agentia aan laboratorium medewerkers
opmaak offertes Brady laboratorium printers
opmaak offertes Brady laboratorium printers
1.2. relaties met de externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
onderzoek medewerker
1.2.1. voorstellen;
1.2.2. vragen;
1.2.3. opmerkingen.
2. Opzoekingen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
scholing bij Arista, softwarepakket raadplegingen bij de arbeidsgeneesheer
studiedag drie groene lichten Previus
secura beurs
3. Opgespoorde risico’s.
4. Synthese van de arbeidsongevallen:
4.1. analyse van de arbeidsongevallensteekkaarten en de verslagen;
1
4.2. plaats van de ongevallen;
Vautier
4.3. oorzaken en preventiemaatregelen;
omhoog gestoten tegen vaste ladder
5. Getroffen preventiemaatregelen.
5.1. Opties voor het verwezenlijken van het jaarlijks actieplan;
5.2. Realisaties in het kader van het jaarlijks actieplan.
6. Commentaar over de wijzigingen aangebracht in de volgende documenten:
6.1. het organigram;
6.2. de exploitatievergunning en de opgelegde exploitatievoorwaarden;

6.3. de verslagen van de afvaardiging van het Comité belast met het opzoeken van de oorzaken van een
ongeval, een incident of een ernstige vergiftiging;
6.4. de attesten, processen-verbaal en verslagen afgeleverd door de erkende organismen;
6.5. de suggesties van de bevoegde brandweerdienst.

Maandverslag IDPBW feb-17 (KB 27.3.1998: Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk)
1. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk:
1.1. overzicht van de activiteiten;
maandelijkse test van de sirenes
opleiding chemische agentia aan personeelsleden
radon metingen
bijscholing Ehbo opleiding
brandweer Brussel, bezoek Expo gif met rescue team
supervisie met vertrouwenspersonen en preventieadviseur spmt arista
voorbereiding asbest verwijdering kelder Devestel
bezoek Tervuren arcadis gebouw
semestriële vergadering regie der gebouwen
semestriële vergadering regie der gebouwen
1.2. relaties met de externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
intervisie vertrouwenspersonen
1.2.1. voorstellen;
1.2.2. vragen;
1.2.3. opmerkingen.
2. Opzoekingen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
3. Opgespoorde risico’s.
radon metingen
4. Synthese van de arbeidsongevallen:
4.1. analyse van de arbeidsongevallensteekkaarten en de verslagen;
1
4.2. plaats van de ongevallen;
Vautier
4.3. oorzaken en preventiemaatregelen;
gevallen op hellend vlak
5. Getroffen preventiemaatregelen.
5.1. Opties voor het verwezenlijken van het jaarlijks actieplan;
5.2. Realisaties in het kader van het jaarlijks actieplan.
6. Commentaar over de wijzigingen aangebracht in de volgende documenten:
6.1. het organigram;
6.2. de exploitatievergunning en de opgelegde exploitatievoorwaarden;
6.3. de verslagen van de afvaardiging van het Comité belast met het opzoeken van de oorzaken van een
ongeval, een incident of een ernstige vergiftiging;

6.4. de attesten, processen-verbaal en verslagen afgeleverd door de erkende organismen;
6.5. de suggesties van de bevoegde brandweerdienst.

Maandverslag IDPBW jan-17 (KB 27.3.1998: Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk)
1. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk:
1.1. overzicht van de activiteiten;
BIM gsm antennes opmeten elektromagnetische straling
inspectie FANC
recyclage opleidingen EHBO
werkgroep laboratorium management
1.2. relaties met de externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
1.2.1. voorstellen;
1.2.2. vragen;
1.2.3. opmerkingen.
2. Opzoekingen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
algemene vergadering Fod P&O Previus
studiedag verlichting en verluchting FOD Waso
3. Opgespoorde risico’s.
4. Synthese van de arbeidsongevallen:
4.1. analyse van de arbeidsongevallensteekkaarten en de verslagen;
1
4.2. plaats van de ongevallen;
Vautier
4.3. oorzaken en preventiemaatregelen;
gevallen bij het poetsen
5. Getroffen preventiemaatregelen.
5.1. Opties voor het verwezenlijken van het jaarlijks actieplan;
5.2. Realisaties in het kader van het jaarlijks actieplan.
6. Commentaar over de wijzigingen aangebracht in de volgende documenten:
6.1. het organigram;
6.2. de exploitatievergunning en de opgelegde exploitatievoorwaarden;
6.3. de verslagen van de afvaardiging van het Comité belast met het opzoeken van de oorzaken van een
ongeval, een incident of een ernstige vergiftiging;
6.4. de attesten, processen-verbaal en verslagen afgeleverd door de erkende organismen;
6.5. de suggesties van de bevoegde brandweerdienst.

Maandverslag IDPBW dec-16 (KB 27.3.1998: Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk)
1. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk:
1.1. overzicht van de activiteiten;
maandelijkse test van de sirenes
presentatie noodplannen blauwe schild
opstellen Jaaractieplan 2017
rondgang Vautier
opmaak risico analyses vertebraten en geologische dienst
rondgang Oostende
1.2. relaties met de externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
Medische onderzoeken
rondgang Gulledelle
1.2.1. voorstellen;
1.2.2. vragen;
1.2.3. opmerkingen.
2. Opzoekingen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
3. Opgespoorde risico’s.
4. Synthese van de arbeidsongevallen:
4.1. analyse van de arbeidsongevallensteekkaarten en de verslagen;
1
4.2. plaats van de ongevallen;
Vautier
4.3. oorzaken en preventiemaatregelen;
hand bezeerd bij verhuiswerkzaamheden
5. Getroffen preventiemaatregelen.
5.1. Opties voor het verwezenlijken van het jaarlijks actieplan;
5.2. Realisaties in het kader van het jaarlijks actieplan.
6. Commentaar over de wijzigingen aangebracht in de volgende documenten:
6.1. het organigram;
6.2. de exploitatievergunning en de opgelegde exploitatievoorwaarden;
6.3. de verslagen van de afvaardiging van het Comité belast met het opzoeken van de oorzaken van een
ongeval, een incident of een ernstige vergiftiging;
6.4. de attesten, processen-verbaal en verslagen afgeleverd door de erkende organismen;
6.5. de suggesties van de bevoegde brandweerdienst.

Maandverslag IDPBW nov-16 (KB 27.3.1998: Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk)
1. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk:
1.1. overzicht van de activiteiten;
maandelijkse test van de sirenes
procedure risicoanalyse aanpassen
verwijderen chemische agentia
externe audit kwaliteitssysteem
procedure EHBO
Europese week van de afval vermindering
onderzoeken gemeenschappelijke preventie dienst Tervuren
1.2. relaties met de externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
medische onderzoeken
1.2.1. voorstellen;
1.2.2. vragen;
1.2.3. opmerkingen.
2. Opzoekingen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
train the trainer
3. Opgespoorde risico’s.
4. Synthese van de arbeidsongevallen:
4.1. analyse van de arbeidsongevallensteekkaarten en de verslagen;
0
4.2. plaats van de ongevallen;
4.3. oorzaken en preventiemaatregelen;
5. Getroffen preventiemaatregelen.
5.1. Opties voor het verwezenlijken van het jaarlijks actieplan;
5.2. Realisaties in het kader van het jaarlijks actieplan.
6. Commentaar over de wijzigingen aangebracht in de volgende documenten:
6.1. het organigram;
6.2. de exploitatievergunning en de opgelegde exploitatievoorwaarden;
6.3. de verslagen van de afvaardiging van het Comité belast met het opzoeken van de oorzaken van een
ongeval, een incident of een ernstige vergiftiging;
6.4. de attesten, processen-verbaal en verslagen afgeleverd door de erkende organismen;
6.5. de suggesties van de bevoegde brandweerdienst.

Maandverslag IDPBW okt-16 (KB 27.3.1998: Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk)
1. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk:
1.1. overzicht van de activiteiten;
Noordprotocols expo Gif
thermische omgevingsfactoren
brandblussers taxidermie
aanvullen wettelijke registers
marktstudies softwarepakket Kluwer verifield
voorbereiding asbest verwijdering
softwarepakket Safetify
onthaal van nieuwkomers
1.2. relaties met de externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
1.2.1. voorstellen;
1.2.2. vragen;
1.2.3. opmerkingen.
2. Opzoekingen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Previus chemische agentia
risicoanalyse ergonomie Arista
3. Opgespoorde risico’s.
4. Synthese van de arbeidsongevallen:
4.1. analyse van de arbeidsongevallensteekkaarten en de verslagen;
1
4.2. plaats van de ongevallen;
Vautier
4.3. oorzaken en preventiemaatregelen;
spierscheur bij onderhoudswerkzaamheden
5. Getroffen preventiemaatregelen.
5.1. Opties voor het verwezenlijken van het jaarlijks actieplan;
5.2. Realisaties in het kader van het jaarlijks actieplan.
6. Commentaar over de wijzigingen aangebracht in de volgende documenten:
6.1. het organigram;
6.2. de exploitatievergunning en de opgelegde exploitatievoorwaarden;
6.3. de verslagen van de afvaardiging van het Comité belast met het opzoeken van de oorzaken van een
ongeval, een incident of een ernstige vergiftiging;
6.4. de attesten, processen-verbaal en verslagen afgeleverd door de erkende organismen;

6.5. de suggesties van de bevoegde brandweerdienst.

Maandverslag IDPBW sep-16 (KB 27.3.1998: Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk)
1. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk:
1.1. overzicht van de activiteiten;
maandelijkse test van de sirenes
veiligheid bij de vzw de vrienden
afvoeren chemisch afval
evacuatieoefening
opleiding stem ergonomie
werken met derden
sensibilisering branddeuren
vergunning Hullbridge
onderhoud defibrillator
onderhoud defibrillator
1.2. relaties met de externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
onthaal van jobstudenten
1.2.1. voorstellen;
1.2.2. vragen;
1.2.3. opmerkingen.
2. Opzoekingen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Intervisie Fod Waso psychosociale aspecten van de arbeid
3. Opgespoorde risico’s.
entomologie blootstelling aan naftaleen
4. Synthese van de arbeidsongevallen:
4.1. analyse van de arbeidsongevallensteekkaarten en de verslagen;
1
4.2. plaats van de ongevallen;
Vautier
4.3. oorzaken en preventiemaatregelen;
hoofd gestoten tegen gehandicapten lift
5. Getroffen preventiemaatregelen.
5.1. Opties voor het verwezenlijken van het jaarlijks actieplan;
5.2. Realisaties in het kader van het jaarlijks actieplan.
6. Commentaar over de wijzigingen aangebracht in de volgende documenten:
6.1. het organigram;
6.2. de exploitatievergunning en de opgelegde exploitatievoorwaarden;
6.3. de verslagen van de afvaardiging van het Comité belast met het opzoeken van de oorzaken van een
ongeval, een incident of een ernstige vergiftiging;

6.4. de attesten, processen-verbaal en verslagen afgeleverd door de erkende organismen;
6.5. de suggesties van de bevoegde brandweerdienst.

Maandverslag IDPBW aug-16 (KB 27.3.1998: Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk)
1. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk:
1.1. overzicht van de activiteiten;
maandelijkse test van de sirenes
voorbereiding evacuatieoefening
menginstallatie Ethanol
onthaal van jobstudenten
1.2. relaties met de externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
onderzoek werknemers
1.2.1. voorstellen;
1.2.2. vragen;
1.2.3. opmerkingen.
2. Opzoekingen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
3. Opgespoorde risico’s.
4. Synthese van de arbeidsongevallen:
4.1. analyse van de arbeidsongevallensteekkaarten en de verslagen;
1
4.2. plaats van de ongevallen;
Vautier
4.3. oorzaken en preventiemaatregelen;
hand gesneden aan scherp voorwerp
5. Getroffen preventiemaatregelen.
5.1. Opties voor het verwezenlijken van het jaarlijks actieplan;
5.2. Realisaties in het kader van het jaarlijks actieplan.
6. Commentaar over de wijzigingen aangebracht in de volgende documenten:
6.1. het organigram;
6.2. de exploitatievergunning en de opgelegde exploitatievoorwaarden;
6.3. de verslagen van de afvaardiging van het Comité belast met het opzoeken van de oorzaken van een
ongeval, een incident of een ernstige vergiftiging;
6.4. de attesten, processen-verbaal en verslagen afgeleverd door de erkende organismen;
6.5. de suggesties van de bevoegde brandweerdienst.

Maandverslag IDPBW jul-16 (KB 27.3.1998: Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk)
1. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk:
1.1. overzicht van de activiteiten;
bezoek brandweer expo gif
bezoek controlatom, periodiek onderzoek ioniserende stralen
kalibratie explosie meter
onthaal van jobstudenten
1.2. relaties met de externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
1.2.1. voorstellen;
1.2.2. vragen;
1.2.3. opmerkingen.
2. Opzoekingen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
3. Opgespoorde risico’s.
4. Synthese van de arbeidsongevallen:
4.1. analyse van de arbeidsongevallensteekkaarten en de verslagen;
2
4.2. plaats van de ongevallen;
Vautier
4.3. oorzaken en preventiemaatregelen;
rug problemen bij technieker, gevallen in de kelder
5. Getroffen preventiemaatregelen.
5.1. Opties voor het verwezenlijken van het jaarlijks actieplan;
5.2. Realisaties in het kader van het jaarlijks actieplan.
6. Commentaar over de wijzigingen aangebracht in de volgende documenten:
6.1. het organigram;
6.2. de exploitatievergunning en de opgelegde exploitatievoorwaarden;
6.3. de verslagen van de afvaardiging van het Comité belast met het opzoeken van de oorzaken van een
ongeval, een incident of een ernstige vergiftiging;
6.4. de attesten, processen-verbaal en verslagen afgeleverd door de erkende organismen;
6.5. de suggesties van de bevoegde brandweerdienst.

Maandverslag IDPBW jun-16 (KB 27.3.1998: Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk)
1. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk:
1.1. overzicht van de activiteiten;
maandelijkse test van de sirenes
onderhoud preventie adviseur regie der gebouwen, werken met derden
interne audits
bezoek brandweer
opleiding BA4
opleiding eerste interventie ploeg
implementatie peter meterschap
laboratorium reglement
opleiding crisiscommunicatie
opleiding crisiscommunicatie
1.2. relaties met de externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
risicoanalyse psychosociale belasting
1.2.1. voorstellen;
1.2.2. vragen;
1.2.3. opmerkingen.
2. Opzoekingen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
3. Opgespoorde risico’s.
4. Synthese van de arbeidsongevallen:
4.1. analyse van de arbeidsongevallensteekkaarten en de verslagen;
1
4.2. plaats van de ongevallen;
Vautier
4.3. oorzaken en preventiemaatregelen;
rugproblemen bij optillen van een last
5. Getroffen preventiemaatregelen.
5.1. Opties voor het verwezenlijken van het jaarlijks actieplan;
5.2. Realisaties in het kader van het jaarlijks actieplan.
6. Commentaar over de wijzigingen aangebracht in de volgende documenten:
6.1. het organigram;
6.2. de exploitatievergunning en de opgelegde exploitatievoorwaarden;
6.3. de verslagen van de afvaardiging van het Comité belast met het opzoeken van de oorzaken van een
ongeval, een incident of een ernstige vergiftiging;
6.4. de attesten, processen-verbaal en verslagen afgeleverd door de erkende organismen;

6.5. de suggesties van de bevoegde brandweerdienst.

Maandverslag IDPBW mei-16 (KB 27.3.1998: Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk)
1. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk:
1.1. overzicht van de activiteiten;
maandelijkse test van de sirenes
altrex controle van de ladders en rolstellingen
vuurvergunning de Pauw
opleiding BA4
werken met derden
management review kwaliteitssysteem
1.2. relaties met de externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
onderzoek werknemer
1.2.1. voorstellen;
1.2.2. vragen;
1.2.3. opmerkingen.
2. Opzoekingen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
3. Opgespoorde risico’s.
risicoanalyse brand klooster, werken door jobstudenten in Laken
4. Synthese van de arbeidsongevallen:
4.1. analyse van de arbeidsongevallensteekkaarten en de verslagen;
1
4.2. plaats van de ongevallen;
Vautier
4.3. oorzaken en preventiemaatregelen;
hoofd gestoten
5. Getroffen preventiemaatregelen.
5.1. Opties voor het verwezenlijken van het jaarlijks actieplan;
HUET training Rotterdam
5.2. Realisaties in het kader van het jaarlijks actieplan.
6. Commentaar over de wijzigingen aangebracht in de volgende documenten:
6.1. het organigram;
6.2. de exploitatievergunning en de opgelegde exploitatievoorwaarden;
6.3. de verslagen van de afvaardiging van het Comité belast met het opzoeken van de oorzaken van een
ongeval, een incident of een ernstige vergiftiging;
6.4. de attesten, processen-verbaal en verslagen afgeleverd door de erkende organismen;
6.5. de suggesties van de bevoegde brandweerdienst.

Maandverslag IDPBW apr-16 (KB 27.3.1998: Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk)
1. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk:
1.1. overzicht van de activiteiten;
maandelijkse test van de sirenes
opruimen chemisch afval
directie beoordeling kwaliteitssysteem
opleiding BA4
1.2. relaties met de externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
psychosociale risicoanalyse
ondersteuning personeelslid na aanslagen
1.2.1. voorstellen;
1.2.2. vragen;
1.2.3. opmerkingen.
2. Opzoekingen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
3. Opgespoorde risico’s.
4. Synthese van de arbeidsongevallen:
4.1. analyse van de arbeidsongevallensteekkaarten en de verslagen;
0
4.2. plaats van de ongevallen;
4.3. oorzaken en preventiemaatregelen;
5. Getroffen preventiemaatregelen.
5.1. Opties voor het verwezenlijken van het jaarlijks actieplan;
5.2. Realisaties in het kader van het jaarlijks actieplan.
6. Commentaar over de wijzigingen aangebracht in de volgende documenten:
6.1. het organigram;
6.2. de exploitatievergunning en de opgelegde exploitatievoorwaarden;
6.3. de verslagen van de afvaardiging van het Comité belast met het opzoeken van de oorzaken van een
ongeval, een incident of een ernstige vergiftiging;
6.4. de attesten, processen-verbaal en verslagen afgeleverd door de erkende organismen;
6.5. de suggesties van de bevoegde brandweerdienst.

Maandverslag IDPBW mrt-16 (KB 27.3.1998: Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk)
1. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk:
1.1. overzicht van de activiteiten;
maandelijkse test van de sirenen
onthaaldag nieuwkomers
ophalen picrinezuur
onderhoud vertrouwenspersoon
communicatiesysteem voor noodplan
management Review KMSMS
intervisie preventieadviseur psychosociale aspecten
1.2. relaties met de externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
onderzoek medewerker
1.2.1. voorstellen;
1.2.2. vragen;
1.2.3. opmerkingen.
2. Opzoekingen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
studiedag brand
studiedag BSOH
3. Opgespoorde risico’s.
4. Synthese van de arbeidsongevallen:
4.1. analyse van de arbeidsongevallensteekkaarten en de verslagen;
2
4.2. plaats van de ongevallen;
Vautier, Oostende
4.3. oorzaken en preventiemaatregelen;
gevallen bij werkzaamheden, gevallen bij water te gaan halen
5. Getroffen preventiemaatregelen.
5.1. Opties voor het verwezenlijken van het jaarlijks actieplan;
5.2. Realisaties in het kader van het jaarlijks actieplan.
6. Commentaar over de wijzigingen aangebracht in de volgende documenten:
6.1. het organigram;
6.2. de exploitatievergunning en de opgelegde exploitatievoorwaarden;
6.3. de verslagen van de afvaardiging van het Comité belast met het opzoeken van de oorzaken van een
ongeval, een incident of een ernstige vergiftiging;
6.4. de attesten, processen-verbaal en verslagen afgeleverd door de erkende organismen;

6.5. de suggesties van de bevoegde brandweerdienst.

Maandverslag IDPBW feb-16 (KB 27.3.1998: Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk)
1. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk:
1.1. overzicht van de activiteiten;
maandelijkse test van de sirenes
chemist van Gansewinkel opruimingsdienst afval
vergadering regie der gebouwen
picrinezuur labo Franky Fiers
opruimen labo
1.2. relaties met de externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
1.2.1. voorstellen;
1.2.2. vragen;
1.2.3. opmerkingen.
2. Opzoekingen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
algemene vergadering Previus
Prebes collega kom eens kijken Electrabel
3. Opgespoorde risico’s.
4. Synthese van de arbeidsongevallen:
4.1. analyse van de arbeidsongevallensteekkaarten en de verslagen;
2
4.2. plaats van de ongevallen;
Vautier
4.3. oorzaken en preventiemaatregelen;
hand gestoten bij verhuis, malaria op missie
5. Getroffen preventiemaatregelen.
5.1. Opties voor het verwezenlijken van het jaarlijks actieplan;
5.2. Realisaties in het kader van het jaarlijks actieplan.
6. Commentaar over de wijzigingen aangebracht in de volgende documenten:
6.1. het organigram;
6.2. de exploitatievergunning en de opgelegde exploitatievoorwaarden;
6.3. de verslagen van de afvaardiging van het Comité belast met het opzoeken van de oorzaken van een
ongeval, een incident of een ernstige vergiftiging;
6.4. de attesten, processen-verbaal en verslagen afgeleverd door de erkende organismen;
6.5. de suggesties van de bevoegde brandweerdienst.

Maandverslag IDPBW jan-16 (KB 27.3.1998: Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk)
1. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk:
1.1. overzicht van de activiteiten;
update lijst EHBO ers
EHBO opleiding
toolbox vergadering hoogtewerkers museologie
infovergadering Expo baby dieren
1.2. relaties met de externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
1.2.1. voorstellen;
1.2.2. vragen;
1.2.3. opmerkingen.
2. Opzoekingen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
3. Opgespoorde risico’s.
4. Synthese van de arbeidsongevallen:
4.1. analyse van de arbeidsongevallensteekkaarten en de verslagen;
1
4.2. plaats van de ongevallen;
Vautier
4.3. oorzaken en preventiemaatregelen;
gevallen in dinosaurus zaal
5. Getroffen preventiemaatregelen.
5.1. Opties voor het verwezenlijken van het jaarlijks actieplan;
5.2. Realisaties in het kader van het jaarlijks actieplan.
6. Commentaar over de wijzigingen aangebracht in de volgende documenten:
6.1. het organigram;
6.2. de exploitatievergunning en de opgelegde exploitatievoorwaarden;
6.3. de verslagen van de afvaardiging van het Comité belast met het opzoeken van de oorzaken van een
ongeval, een incident of een ernstige vergiftiging;
6.4. de attesten, processen-verbaal en verslagen afgeleverd door de erkende organismen;
6.5. de suggesties van de bevoegde brandweerdienst.

Maandverslag IDPBW dec-15 (KB 27.3.1998: Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk)
1. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk:
1.1. overzicht van de activiteiten;
maandelijkse test van de sirenes
strategisch seminarie directie ondersteunende diensten
intervisie Sven Hansen
1.2. relaties met de externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
rondgang site voor Vautier
1.2.1. voorstellen;
1.2.2. vragen;
1.2.3. opmerkingen.
2. Opzoekingen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
moe op het werk, overkomen of verhelpen Wetstraat 51
BSOH studiedag
3. Opgespoorde risico’s.
sleutel nooddeur rode gang
4. Synthese van de arbeidsongevallen:
4.1. analyse van de arbeidsongevallensteekkaarten en de verslagen;
0
4.2. plaats van de ongevallen;
Vautier
4.3. oorzaken en preventiemaatregelen;
5. Getroffen preventiemaatregelen.
5.1. Opties voor het verwezenlijken van het jaarlijks actieplan;
5.2. Realisaties in het kader van het jaarlijks actieplan.
6. Commentaar over de wijzigingen aangebracht in de volgende documenten:
6.1. het organigram;
6.2. de exploitatievergunning en de opgelegde exploitatievoorwaarden;
6.3. de verslagen van de afvaardiging van het Comité belast met het opzoeken van de oorzaken van een
ongeval, een incident of een ernstige vergiftiging;
6.4. de attesten, processen-verbaal en verslagen afgeleverd door de erkende organismen;
6.5. de suggesties van de bevoegde brandweerdienst.

Maandverslag IDPBW nov-15 (KB 27.3.1998: Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk)
1. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk:
1.1. overzicht van de activiteiten;
maandelijkse test van de sirenes
basis overleg comité
vergadering douane en accijnzen
dreigings niveau vier
1.2. relaties met de externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
medische onderzoeken site Vautier
medische onderzoeken Gulledelle
1.2.1. voorstellen;
1.2.2. vragen;
1.2.3. opmerkingen.
2. Opzoekingen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
3. Opgespoorde risico’s.
4. Synthese van de arbeidsongevallen:
4.1. analyse van de arbeidsongevallensteekkaarten en de verslagen;
1
4.2. plaats van de ongevallen;
Vautier
4.3. oorzaken en preventiemaatregelen;
gevallen op passerelle
5. Getroffen preventiemaatregelen.
5.1. Opties voor het verwezenlijken van het jaarlijks actieplan;
5.2. Realisaties in het kader van het jaarlijks actieplan.
6. Commentaar over de wijzigingen aangebracht in de volgende documenten:
6.1. het organigram;
6.2. de exploitatievergunning en de opgelegde exploitatievoorwaarden;
6.3. de verslagen van de afvaardiging van het Comité belast met het opzoeken van de oorzaken van een
ongeval, een incident of een ernstige vergiftiging;
6.4. de attesten, processen-verbaal en verslagen afgeleverd door de erkende organismen;
6.5. de suggesties van de bevoegde brandweerdienst.

Maandverslag IDPBW okt-15 (KB 27.3.1998: Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk)
1. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk:
1.1. overzicht van de activiteiten;
maandelijkse test van de sirene
onthaal van nieuwkomers
update wettelijke register
opening WOW
opruimen chemie lokaal
externe audit
verwijdering picrine zuur
EHBO materiaal vervangen
1.2. relaties met de externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
rondgang arbeidsgeneesheer Gulledelle
rondgang labo Oostende
1.2.1. voorstellen;
1.2.2. vragen;
1.2.3. opmerkingen.
2. Opzoekingen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
CMS FOR day
opleiding interne auditor
intervisie P&O
3. Opgespoorde risico’s.
4. Synthese van de arbeidsongevallen:
4.1. analyse van de arbeidsongevallensteekkaarten en de verslagen;
1
4.2. plaats van de ongevallen;
openbare weg
4.3. oorzaken en preventiemaatregelen;
5. Getroffen preventiemaatregelen.
5.1. Opties voor het verwezenlijken van het jaarlijks actieplan;
5.2. Realisaties in het kader van het jaarlijks actieplan.
6. Commentaar over de wijzigingen aangebracht in de volgende documenten:
6.1. het organigram;
6.2. de exploitatievergunning en de opgelegde exploitatievoorwaarden;
6.3. de verslagen van de afvaardiging van het Comité belast met het opzoeken van de oorzaken van een
ongeval, een incident of een ernstige vergiftiging;

6.4. de attesten, processen-verbaal en verslagen afgeleverd door de erkende organismen;
6.5. de suggesties van de bevoegde brandweerdienst.

Maandverslag IDPBW sep-15 (KB 27.3.1998: Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk)
1. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk:
1.1. overzicht van de activiteiten;
- maandelijkse test van de sirenes + evaluatie van formulieren + doorsturen STTD;
- Onthaal studenten;
-Wettelijk register;
- Vergadering RDG;
- Evacuatieoefening site Vautier Debriefing en rapport;
- Audit BVP;
- Gulledelle samu social Bim brandprocedure valse alarmen
- Rondgang arbeidsgeneesheer Gulledelle en Vautier;
- chemische opruiming labo zoetwaterbiologie Controlatom;
- chemische opruiming labo zoetwaterbiologie Controlatom;
1.2. relaties met de externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
1.2.1. voorstellen;
1.2.2. vragen;
1.2.3. opmerkingen.
2. Opzoekingen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
- Kluwer electrosafe;
- Ecodriving;
3. Opgespoorde risico’s.
4. Synthese van de arbeidsongevallen:
4.1. analyse van de arbeidsongevallensteekkaarten en de verslagen;
3 (0 op de arbeidsplaats, 3 op de weg van/naar de arbeidsplaats).
4.2. plaats van de ongevallen;
openbare weg
4.3. oorzaken en preventiemaatregelen;
5. Getroffen preventiemaatregelen.
5.1. Opties voor het verwezenlijken van het jaarlijks actieplan;
5.2. Realisaties in het kader van het jaarlijks actieplan.
6. Commentaar over de wijzigingen aangebracht in de volgende documenten:
6.1. het organigram;
6.2. de exploitatievergunning en de opgelegde exploitatievoorwaarden;
6.3. de verslagen van de afvaardiging van het Comité belast met het opzoeken van de oorzaken van een
ongeval, een incident of een ernstige vergiftiging;
6.4. de attesten, processen-verbaal en verslagen afgeleverd door de erkende organismen;

6.5. de suggesties van de bevoegde brandweerdienst.

Maandverslag IDPBW aug-15 (KB 27.3.1998: Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk)
1. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk:
1.1. overzicht van de activiteiten;
- maandelijkse test van de sirenes + evaluatie van formulieren + doorsturen STTD;
- Onthaal studenten;
-Wettelijk register;
- Vergadering RDG;
- Evacuatieoefening site Vautier Debriefing en rapport;
- Audit BVP;
- Gulledelle samu social Bim brandprocedure valse alarmen
- Rondgang arbeidsgeneesheer Gulledelle en Vautier;
- chemische opruiming labo zoetwaterbiologie Controlatom;
- chemische opruiming labo zoetwaterbiologie Controlatom;
1.2. relaties met de externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
1.2.1. voorstellen;
1.2.2. vragen;
1.2.3. opmerkingen.
2. Opzoekingen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
- Intervisie P&O ;
3. Opgespoorde risico’s.
4. Synthese van de arbeidsongevallen:
4.1. analyse van de arbeidsongevallensteekkaarten en de verslagen;
0 (0 op de arbeidsplaats, 0 op de weg
4.2. plaats van de ongevallen;
4.3. oorzaken en preventiemaatregelen;
5. Getroffen preventiemaatregelen.
5.1. Opties voor het verwezenlijken van het jaarlijks actieplan;
5.2. Realisaties in het kader van het jaarlijks actieplan.
6. Commentaar over de wijzigingen aangebracht in de volgende documenten:
6.1. het organigram;
6.2. de exploitatievergunning en de opgelegde exploitatievoorwaarden;
6.3. de verslagen van de afvaardiging van het Comité belast met het opzoeken van de oorzaken van een
ongeval, een incident of een ernstige vergiftiging;
6.4. de attesten, processen-verbaal en verslagen afgeleverd door de erkende organismen;
6.5. de suggesties van de bevoegde brandweerdienst.

Maandverslag IDPBW jul-15 (KB 27.3.1998: Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk)
1. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk:
1.1. overzicht van de activiteiten;
- maandelijkse test van de sirenes + evaluatie van formulieren + doorsturen STTD;
- Onthaal studenten;
- Aceton, hexaan metingen labo's oostende;
- RIE schrijnwerkerij;
- chemische opruiming labo zoetwaterbiologie;
-Vuurvergunning Werf Klooster;
- Opruimen picrinezuur;
- Milieuvergunning Ulrich Geebelen;
- Indienststelling bladblazer;
- Indienststelling bladblazer;
1.2. relaties met de externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
1.2.1. voorstellen;
1.2.2. vragen;
1.2.3. opmerkingen.
2. Opzoekingen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
3. Opgespoorde risico’s.
- Schrijnwerkerij
4. Synthese van de arbeidsongevallen:
4.1. analyse van de arbeidsongevallensteekkaarten en de verslagen;
1 (0 op de arbeidsplaats, 1 op de weg van/naar de arbeidsplaats).
4.2. plaats van de ongevallen;
Brussel
4.3. oorzaken en preventiemaatregelen;
Vallen
5. Getroffen preventiemaatregelen.
5.1. Opties voor het verwezenlijken van het jaarlijks actieplan;
5.2. Realisaties in het kader van het jaarlijks actieplan.
6. Commentaar over de wijzigingen aangebracht in de volgende documenten:
6.1. het organigram;
6.2. de exploitatievergunning en de opgelegde exploitatievoorwaarden;
6.3. de verslagen van de afvaardiging van het Comité belast met het opzoeken van de oorzaken van een
ongeval, een incident of een ernstige vergiftiging;
6.4. de attesten, processen-verbaal en verslagen afgeleverd door de erkende organismen;

6.5. de suggesties van de bevoegde brandweerdienst.

Maandverslag IDPBW jun-15 (KB 27.3.1998: Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk)
1. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk:
1.1. overzicht van de activiteiten;
- maandelijkse test van de sirenes + evaluatie van formulieren + doorsturen STTD;
- Opleiding beeldschermwerk Oostende;
- Formaldehyde metingen met Formaldehyde meter;
- Manual schrijven Formaldehyde meter;
- RIE schrijnwerkerij;
- chemische opruiming labo zoetwaterbiologie;
-Vuurvergunning Werf Klooster;
- Opruimen picrinezuur;
- Opruimen Uranyl en Thorium Controlatom;
- Opruimen Uranyl en Thorium Controlatom;
1.2. relaties met de externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
1.2.1. voorstellen;
1.2.2. vragen;
1.2.3. opmerkingen.
2. Opzoekingen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
3. Opgespoorde risico’s.
- Schrijnwerkerij
4. Synthese van de arbeidsongevallen:
4.1. analyse van de arbeidsongevallensteekkaarten en de verslagen;
0 (0 op de arbeidsplaats, 0 op de weg van/naar de arbeidsplaats).
4.2. plaats van de ongevallen;
4.3. oorzaken en preventiemaatregelen;
5. Getroffen preventiemaatregelen.
5.1. Opties voor het verwezenlijken van het jaarlijks actieplan;
5.2. Realisaties in het kader van het jaarlijks actieplan.
6. Commentaar over de wijzigingen aangebracht in de volgende documenten:
6.1. het organigram;
6.2. de exploitatievergunning en de opgelegde exploitatievoorwaarden;
6.3. de verslagen van de afvaardiging van het Comité belast met het opzoeken van de oorzaken van een
ongeval, een incident of een ernstige vergiftiging;
6.4. de attesten, processen-verbaal en verslagen afgeleverd door de erkende organismen;
6.5. de suggesties van de bevoegde brandweerdienst.

Maandverslag IDPBW mei-15 (KB 27.3.1998: Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk)
1. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk:
1.1. overzicht van de activiteiten;
- maandelijkse test van de sirenes + evaluatie van formulieren + doorsturen STTD;
- Opleiding beeldschermwerk Gulledelle;
- Vervangen patches defibrilator
- actieplannen ;
- Gesprekken Vertrouwenspersoon;
- Rondgang veiligheid Galerij v d Mens samen met brandweer;
- Veiligheid voor de vzw's Kbin;
1.2. relaties met de externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
1.2.1. voorstellen;
1.2.2. vragen;
1.2.3. opmerkingen.
2. Opzoekingen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
- BSOH studiedag rekentools chemische agentia;
3. Opgespoorde risico’s.
4. Synthese van de arbeidsongevallen:
4.1. analyse van de arbeidsongevallensteekkaarten en de verslagen;
4 (1 op de arbeidsplaats, 3 op de weg van/naar de arbeidsplaats).
4.2. plaats van de ongevallen;
Moleculair labo, Openbare weg, NMBS
4.3. oorzaken en preventiemaatregelen;
Vallen
5. Getroffen preventiemaatregelen.
5.1. Opties voor het verwezenlijken van het jaarlijks actieplan;
5.2. Realisaties in het kader van het jaarlijks actieplan.
6. Commentaar over de wijzigingen aangebracht in de volgende documenten:
6.1. het organigram;
6.2. de exploitatievergunning en de opgelegde exploitatievoorwaarden;
6.3. de verslagen van de afvaardiging van het Comité belast met het opzoeken van de oorzaken van een
ongeval, een incident of een ernstige vergiftiging;
6.4. de attesten, processen-verbaal en verslagen afgeleverd door de erkende organismen;
6.5. de suggesties van de bevoegde brandweerdienst.

Maandverslag IDPBW apr-15 (KB 27.3.1998: Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk)
1. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk:
1.1. overzicht van de activiteiten;
- maandelijkse test van de sirenes + evaluatie van formulieren + doorsturen STTD;
- Evacuatieoefening Gulledelle;
- actieplannen ;
- Gesprekken Vertrouwenspersoon;
1.2. relaties met de externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
1.2.1. voorstellen;
1.2.2. vragen;
1.2.3. opmerkingen.
2. Opzoekingen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Studiedag Burnout
3. Opgespoorde risico’s.
Gallerij van de Mens RIE
4. Synthese van de arbeidsongevallen:
4.1. analyse van de arbeidsongevallensteekkaarten en de verslagen;
3 (0 op de arbeidsplaats, 3 op de weg van/naar de arbeidsplaats).
4.2. plaats van de ongevallen;
Openbare weg, NMBS
4.3. oorzaken en preventiemaatregelen;
Vallen
5. Getroffen preventiemaatregelen.
5.1. Opties voor het verwezenlijken van het jaarlijks actieplan;
5.2. Realisaties in het kader van het jaarlijks actieplan.
6. Commentaar over de wijzigingen aangebracht in de volgende documenten:
6.1. het organigram;
6.2. de exploitatievergunning en de opgelegde exploitatievoorwaarden;
6.3. de verslagen van de afvaardiging van het Comité belast met het opzoeken van de oorzaken van een
ongeval, een incident of een ernstige vergiftiging;
6.4. de attesten, processen-verbaal en verslagen afgeleverd door de erkende organismen;
6.5. de suggesties van de bevoegde brandweerdienst.

Maandverslag IDPBW mrt-15 (KB 27.3.1998: Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk)
1. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk:
1.1. overzicht van de activiteiten;
- maandelijkse test van de sirenes + evaluatie van formulieren + doorsturen STTD;
- vergadering RDG;
- 5200 ohsas wettelijk register aanvullen;
- actieplannen ;
- directiebeoordeling;
- Gesprekken Vertrouwenspersoon;
- Veiligheid tentoonstelling WOW;
- Voorstellen paper opleiding Arbeidshygiëne;
- BOC 24 maart
- BOC 24 maart
1.2. relaties met de externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
1.2.1. voorstellen;
1.2.2. vragen;
1.2.3. opmerkingen.
2. Opzoekingen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
- beurs Secura
3. Opgespoorde risico’s.
4. Synthese van de arbeidsongevallen:
4.1. analyse van de arbeidsongevallensteekkaarten en de verslagen;
1 (1 op de arbeidsplaats, 0op de weg van/naar de arbeidsplaats).
4.2. plaats van de ongevallen;
KBIN
4.3. oorzaken en preventiemaatregelen;
Agressie personeelslid
5. Getroffen preventiemaatregelen.
5.1. Opties voor het verwezenlijken van het jaarlijks actieplan;
5.2. Realisaties in het kader van het jaarlijks actieplan.
6. Commentaar over de wijzigingen aangebracht in de volgende documenten:
6.1. het organigram;
6.2. de exploitatievergunning en de opgelegde exploitatievoorwaarden;
6.3. de verslagen van de afvaardiging van het Comité belast met het opzoeken van de oorzaken van een
ongeval, een incident of een ernstige vergiftiging;
6.4. de attesten, processen-verbaal en verslagen afgeleverd door de erkende organismen;

6.5. de suggesties van de bevoegde brandweerdienst.

Maandverslag IDPBW feb-15 (KB 27.3.1998: Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk)
1. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk:
1.1. overzicht van de activiteiten;
- maandelijkse test van de sirenes + evaluatie van formulieren + doorsturen STTD;
- vergadering RDG;
- 5200 ohsas wettelijk register aanvullen;
- Screening risico's finaliseren;
- opzet actieplannen ;
- herbekijken van GPP;
- Voorbereiden directiebeoordeling;
- Veiligheidsitems verhuis samu social naar Gulledelle samen met RDG;
- Gesprekken Vertrouwenspersoon;
- Gesprekken Vertrouwenspersoon;
1.2. relaties met de externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
1.2.1. voorstellen;
1.2.2. vragen;
1.2.3. opmerkingen.
2. Opzoekingen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
- opleiding Werken op hoogte Paleo, Museologie en STTD; - Arbeidshygiëne Leuven;
3. Opgespoorde risico’s.
- RIE Formaldehyde Natte collectie;
4. Synthese van de arbeidsongevallen:
4.1. analyse van de arbeidsongevallensteekkaarten en de verslagen;
2 (0 op de arbeidsplaats, 2 op de weg van/naar de arbeidsplaats).
4.2. plaats van de ongevallen;
openbare weg
4.3. oorzaken en preventiemaatregelen;
5. Getroffen preventiemaatregelen.
5.1. Opties voor het verwezenlijken van het jaarlijks actieplan;
5.2. Realisaties in het kader van het jaarlijks actieplan.
- aanvullen van RIE mbh werkgroep safety;
6. Commentaar over de wijzigingen aangebracht in de volgende documenten:
6.1. het organigram;
6.2. de exploitatievergunning en de opgelegde exploitatievoorwaarden;
6.3. de verslagen van de afvaardiging van het Comité belast met het opzoeken van de oorzaken van een
ongeval, een incident of een ernstige vergiftiging;

6.4. de attesten, processen-verbaal en verslagen afgeleverd door de erkende organismen;
6.5. de suggesties van de bevoegde brandweerdienst.

Maandverslag IDPBW jan-15 (KB 27.3.1998: Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk)
1. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk:
1.1. overzicht van de activiteiten;
- maandelijkse test van de sirenes + evaluatie van formulieren + doorsturen STTD;
- meewerken aan interventieplan stroomonderbrekingen;
- meewerken aan mobiliteitsenquete;
- opleiding ergonomie OD Natuur Gulledelle;
- 5200 ohsas wettelijk register aanvullen;
- Screening risico's finaliseren;
- opzet actieplannen OD;
- herbekijken van GPP;
-Interne audit EMAS & OHSAS;
-Interne audit EMAS & OHSAS;
1.2. relaties met de externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
1.2.1. voorstellen;
1.2.2. vragen;
1.2.3. opmerkingen.
2. Opzoekingen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
- opleiding PVI adviseur arbeidshygiëne;
3. Opgespoorde risico’s.
GPP;
4. Synthese van de arbeidsongevallen:
4.1. analyse van de arbeidsongevallensteekkaarten en de verslagen;
4 (0 op de arbeidsplaats, 4 op de weg van/naar de arbeidsplaats).
4.2. plaats van de ongevallen;
openbare weg, NMBS
4.3. oorzaken en preventiemaatregelen;
5. Getroffen preventiemaatregelen.
5.1. Opties voor het verwezenlijken van het jaarlijks actieplan;
5.2. Realisaties in het kader van het jaarlijks actieplan.
- aanvullen van RIE mbh werkgroep safety;
- Ethanol menginstallatie, opvolgen en adviseren actieplan;
‐ Ethanol menginstallatie, opvolgen en adviseren actieplan;
6. Commentaar over de wijzigingen aangebracht in de volgende documenten:
6.1. het organigram;
6.2. de exploitatievergunning en de opgelegde exploitatievoorwaarden;

6.3. de verslagen van de afvaardiging van het Comité belast met het opzoeken van de oorzaken van een
ongeval, een incident of een ernstige vergiftiging;
6.4. de attesten, processen-verbaal en verslagen afgeleverd door de erkende organismen;
6.5. de suggesties van de bevoegde brandweerdienst.

Maandverslag IDPBW dec-14 (KB 27.3.1998: Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk)
1. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk:
1.1. overzicht van de activiteiten;
- maandelijkse test van de sirenes + evaluatie van formulieren + doorsturen STTD;
- deelname strategisch seminarie ondersteunende diensten;
- 5200 ohsas wettelijk register aanvullen;
- advies beeldschermergonomie OD natuur Devestel;
- Screening risico's finaliseren;
- opzet actieplannen OD;
- presentatie biologische agentia meting waterkwaliteit ecoteam;
- aankoop signalisatie bewaarplaatsen collectiebeheer;
1.2. relaties met de externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
- medische onderzoeken;
- Vergadering Directie en dienst ivm RA psychosociale aspecten suppoosten door PAPA;
1.2.1. voorstellen;
1.2.2. vragen;
1.2.3. opmerkingen.
2. Opzoekingen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
- opleiding PVI adviseur arbeidshygiëne;
3. Opgespoorde risico’s.
- aanzet RIE STTD;
4. Synthese van de arbeidsongevallen:
4.1. analyse van de arbeidsongevallensteekkaarten en de verslagen;
3 (0 op de arbeidsplaats, 3 op de weg van/naar de arbeidsplaats) + bezoeker museum op passerelle
uitgegleden.
4.2. plaats van de ongevallen;
openbare weg, NMBS
4.3. oorzaken en preventiemaatregelen;
5. Getroffen preventiemaatregelen.
5.1. Opties voor het verwezenlijken van het jaarlijks actieplan;
5.2. Realisaties in het kader van het jaarlijks actieplan.
- aanvullen van RIE mbh werkgroep safety;
- Ra psychosociale aspecten suppoosten;
‐ Ethanol menginstallatie, opvolgen en adviseren actieplan;
6. Commentaar over de wijzigingen aangebracht in de volgende documenten:
6.1. het organigram;
6.2. de exploitatievergunning en de opgelegde exploitatievoorwaarden;

6.3. de verslagen van de afvaardiging van het Comité belast met het opzoeken van de oorzaken van een
ongeval, een incident of een ernstige vergiftiging;
6.4. de attesten, processen-verbaal en verslagen afgeleverd door de erkende organismen;
6.5. de suggesties van de bevoegde brandweerdienst.

Maandverslag IDPBW nov-14 (KB 27.3.1998: Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk)
1. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk:
1.1. overzicht van de activiteiten;
- maandelijkse test van de sirenes + evaluatie van formulieren + doorsturen STTD;
- presentatie KMSMS wetenschappelijke dienst taxonomie en fylogenie;
- organisatie medische onderzoeken Gulledelle;
- aanzet nieuw GPP en bespreking ondersteunende diensten;
- 5200 ohsas wettelijk register aanvullen;
- capaciteitsbepalingen voor museumzalen en voor expo Mens;
- Screening risico's finaliseren;
1.2. relaties met de externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
- medische onderzoeken;
- RA psychosociale aspecten suppoosten door PAPA, doorgestuurd betrokken diensten meeting 09/12;
1.2.1. voorstellen;
1.2.2. vragen;
1.2.3. opmerkingen.
2. Opzoekingen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
- Start opleiding PVI adviseur arbeidshygiëne;
- studie communicatie Bim, Emas
3. Opgespoorde risico’s.
- aanzet RIE STTD;
4. Synthese van de arbeidsongevallen:
4.1. analyse van de arbeidsongevallensteekkaarten en de verslagen;
4.2. plaats van de ongevallen;
4.3. oorzaken en preventiemaatregelen;
5. Getroffen preventiemaatregelen.
5.1. Opties voor het verwezenlijken van het jaarlijks actieplan;
5.2. Realisaties in het kader van het jaarlijks actieplan.
6. Commentaar over de wijzigingen aangebracht in de volgende documenten:
6.1. het organigram;
6.2. de exploitatievergunning en de opgelegde exploitatievoorwaarden;
6.3. de verslagen van de afvaardiging van het Comité belast met het opzoeken van de oorzaken van een
ongeval, een incident of een ernstige vergiftiging;
6.4. de attesten, processen-verbaal en verslagen afgeleverd door de erkende organismen;
6.5. de suggesties van de bevoegde brandweerdienst.

Maandverslag IDPBW okt-14 (KB 27.3.1998: Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk)
1. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk:
1.1. overzicht van de activiteiten;
- maandelijkse test van de sirenes + evaluatie van formulieren + doorsturen STTD;
- presentatie KMSMS wetenschappelijke dienst patremonium;
- ondersteuning Emas bij directie Natuur & Milieu;
- organisatie medische onderzoeken;
- ondersteunende diensten, noodplan black out;
- aanzet nieuw GPP en bespreking ondersteunende diensten;
- supervisie vertrouwenspersonen en PAPA Arista;
- toelichting KMSMS aan security en financiële dienst;
- 5200 ohsas wettelijk register aanvullen;
- 5200 ohsas wettelijk register aanvullen;
1.2. relaties met de externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
- medische onderzoeken;
- RA psychosociale aspecten suppoosten door PAPA;
1.2.1. voorstellen;
1.2.2. vragen;
1.2.3. opmerkingen.
Rdg samen met aannemer uraniferen installatie komen bekijken.
2. Opzoekingen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
- AIB Vincotte, toelichting nieuwe wet Brandpreventie, Gent;
- bezoek cms for beurs;
- previus studiedag ergonomie;
3. Opgespoorde risico’s.
- RA ism Sophie Decree, elektronen microscoop;
4. Synthese van de arbeidsongevallen:
4.1. analyse van de arbeidsongevallensteekkaarten en de verslagen;
2 (1 op de arbeidsplaats, 1 op de weg van/naar de arbeidsplaats)
4.2. plaats van de ongevallen;
KBIN en Treinstation
4.3. oorzaken en preventiemaatregelen;
bijkomend onderzoek gevraagd aan STTD en verkeerde beweging
5. Getroffen preventiemaatregelen.
5.1. Opties voor het verwezenlijken van het jaarlijks actieplan;
5.2. Realisaties in het kader van het jaarlijks actieplan.
- aanvullen van RIE mbh werkgroep safety;
- Ra psychosociale aspecten suppoosten;
‐ Ethanol menginstallatie, opvolgen en adviseren actieplan;

6. Commentaar over de wijzigingen aangebracht in de volgende documenten:
6.1. het organigram;
6.2. de exploitatievergunning en de opgelegde exploitatievoorwaarden;
6.3. de verslagen van de afvaardiging van het Comité belast met het opzoeken van de oorzaken van een
ongeval, een incident of een ernstige vergiftiging;
6.4. de attesten, processen-verbaal en verslagen afgeleverd door de erkende organismen;
6.5. de suggesties van de bevoegde brandweerdienst.

Maandverslag IDPBW sep-14 (KB 27.3.1998: Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk)
1. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk:
1.1. overzicht van de activiteiten;
- organisatie en evaluatie van de evacuatieoefening site Vautier;
- organisatie ophalen gevaarlijk afval Vanganzewinkel;
- onderzoek opportuniteit samen met andere FWI's gezamenlijk aanbesteden van EDPBW;
- contact nemen PA Wiv, polsen over Empreva;
- vergadering ondersteunende diensten, toelichting acties evaluatie van evacuatieoefening;
- vergadering Regie der gebouwen, overlopen huidige een toekomstige werken;
- organisatie 4 opleidingen EIP;
- offerte voor leegmaken diepvries taxidermie, ophalen beenderen walvissen;
- advies STTD, uitrusten poetskarren met signalisatiebord valgevaar;
- advies STTD, uitrusten poetskarren met signalisatiebord valgevaar;
1.2. relaties met de externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
- vragen offerte voor Haccp in keuken;
1.2.1. voorstellen;
1.2.2. vragen;
- bacterieel gevaar leegmaken diepvries taxidermie;
1.2.3. opmerkingen.
2. Opzoekingen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
- Prebes, collega kom eens kijken
- opzoeken kandidaten vertrouwenspersoon FR;
- intervisie Fod Waso;
3. Opgespoorde risico’s.
- RA ism Sophie Decree, labo geologie en aankoop nieuwe machines, indienststellingsverslag;
4. Synthese van de arbeidsongevallen:
4.1. analyse van de arbeidsongevallensteekkaarten en de verslagen;
4.2. plaats van de ongevallen;
4.3. oorzaken en preventiemaatregelen;
5. Getroffen preventiemaatregelen.
5.1. Opties voor het verwezenlijken van het jaarlijks actieplan;
- aanvullen van RIE;
- informeren RDG trekkast malacologie;
5.2. Realisaties in het kader van het jaarlijks actieplan.
- opleiding EIP;
6. Commentaar over de wijzigingen aangebracht in de volgende documenten:
6.1. het organigram;
6.2. de exploitatievergunning en de opgelegde exploitatievoorwaarden;

6.3. de verslagen van de afvaardiging van het Comité belast met het opzoeken van de oorzaken van een
ongeval, een incident of een ernstige vergiftiging;
6.4. de attesten, processen-verbaal en verslagen afgeleverd door de erkende organismen;
6.5. de suggesties van de bevoegde brandweerdienst.

