Dag 6 - 4 juni 2019
Voormiddag:


NIP - mevr. Line De Wolf (dienst NIP)
 AMOK - dhr. Stephan Van Hauwe (OpSeC bvba)

Opleiding basiskennis inzake het
welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk

Namiddag:


GIDPBW Haviland praktijk - preventieadviseur (GIDPBW)
 Test met meerkeuzevragen
 Afsluitende receptie en netwerkmoment

Praktisch:









inschrijven kan door het inschrijvingsformulier op de website
in te vullen (https://www.haviland.be/preventiedienst-ennoodplanning) vanaf maandag 5 november t.e.m. woensdag
5 december 2018. Snel zijn is de boodschap want de plaatsen
zijn beperkt;
de deelnemingskost voor het volledige programma bedraagt
€ 200,00 en wordt verrekend via de kwartaalafrekening. Van de
deelnemers wordt verwacht dat ze het volledige programma
doorlopen (100% aanwezigheid tenzij gewettigd afwezig) én
deelnemen aan de bijhorende test;
na de opleiding krijgen de deelnemers die het volledige
programma hebben doorlopen een attest van deelname;
de opleiding vindt plaats te Haviland Zellik. Op de site is er
voldoende parkeergelegenheid voorzien;
tijdens de middagpauze wordt er een broodjeslunch voorzien;
meer info: GIDPBW Haviland - Brusselsesteenweg 617 te Zellik 02/467 11 63.

(meerdaagse opleiding)

Inleiding:
Voor de organisatie van de interne preventie en de nodige
ondersteuning op dit vlak, zijn jullie als bestuur aangesloten bij de
preventiedienst van Haviland. De preventiedienst organiseert in
samenwerking met FOD WASO, brandweer, verzekeraar AXA,
Somati en nog enkele andere externe partners een opleiding
basiskennis voor preventie en bescherming op het werk. Deze
opleiding wordt georganiseerd voor de aangesloten vennoten van de
GIDPBW.

Doelstelling:


basiskennis verwerven over welzijn en veiligheid op het werk;
 geïnformeerd worden over de meest actuele en belangrijkste
thema’s en wetgeving;
 inzicht krijgen in het takenpakket van de preventieadviseur en
geïnformeerd worden omtrent de praktische werkwijze van de
GIDPBW;
 praktijkervaringen uitwisselen met collega’s uit andere
besturen.

Doelgroep:
Medewerkers die de komende jaren op beleidsmatig en/of
operationeel vlak zullen optreden als contactpersoon voor de
gemeenschappelijke preventiedienst. De plaatsen zijn beperkt tot
20 deelnemers. Daarom wordt er slechts één inschrijving per bestuur
geaccepteerd om zo alle besturen de mogelijkheid te geven om in te
schrijven.

Data:

Dag 3 - 23 april 2019

De meerdaagse opleiding zal gespreid worden over 6 opleidingsdagen op volgende dinsdagen, telkens van 8u30 tot 16u:

Voormiddag:









19 maart 2019
2 april 2019
23 april 2019
7 mei 2019
21 mei 2019
4 juni 2019



Externe diensten - mevr. Krista Vankelekom (Premed)
 Psychosociale aspecten - mevr. Pascale Swinnen (TWW)

Namiddag:


Samenwerking GIDPBW Haviland met externe diensten preventieadviseur (GIDPBW)

Dag 4 - 7 mei 2019
Programma:
Dag 1 - 19 maart 2019
Voormiddag:


Wetgeving - dhr. Pieter De Munck (TWW)
 Dynamisch risicobeheersingssysteem - mevr. Brigitte Bert (AXA)

Voormiddag:


Brand - brandweer (ZVBW)
 Risicoanalyse brand GIDPBW Haviland in praktijk preventieadviseur (GIDPBW)

Namiddag:


Namiddag:

Kleine blusmiddelen + praktische blusoefening dhr. Steve Lonbois (Somati)



GIDPBW Haviland praktijk (GPP, JAP, aankopen,…) preventieadviseur (GIDPBW)
 Risicoanalyses GIDPBW Haviland praktijk en Welzijnsaudit preventieadviseur (GIDPBW)

Dag 5 - 21 mei 2019
Voormiddag:

Dag 2 - 2 april 2019
Voormiddag:


Arbeidsongevallen - mevr. Brigitte Bert (AXA)

Namiddag:


GIDPBW Haviland en arbeidsongevallen preventieadviseur (GIDPBW)



Gevaarlijke producten - mevr. Brigitte Bert (AXA)
 Elektriciteit - dhr. Werner Royaert (GIDPBW)
 Keuringen - medewerker keuringsorganisme (EDTC)

Namiddag:


Keuringen en gevaarlijke producten - praktijkvoorbeelden en
ervaringsuitwisseling

