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Inleiding. 
Dit verslag heeft als doel een aantal constructieve adviezen te formuleren i.v.m. Welzijn op het 
werk, in het belang van alle betrokken partners op het werk. Het is gebaseerd op het verslag van 
de vorige welzijnsrondgang, de vaststellingen ter plaatse en de informatie verstrekt door de aan-
wezigen. De opmerkingen en adviezen in dit verslag mogen zeker niet als kritiek op personen of 
op de organisatie worden geïnterpreteerd. 
 
Het verslag is een momentopname op datum van de rondgang 15/09/2016, tussen de rondgang en 
het verschijnen van het verslag werd post factum gewerkt aan een aantal opmerkingen. Dit wordt 
opgevolgd bij de volgende welzijnsrondgang.  
 
Het verslag is opgevat in 2 delen, volgens onderstaande indeling: 
 
Deel 1.  Beschrijvend gedeelte van de vaststellingen 
   

1.1 Wetgeving en regelgeving 
 
1.2 Algemene beschrijving 
 
1.3 Overzicht van de 7 welzijnsdomeinen 
 

• Arbeidsveiligheid 

• Bescherming van de gezondheid 

• Ergonomie 

• Arbeidshygiëne 

• Verfraaiing van de werkplaatsen 

• Psychosociaal 

• Leefmilieu 
 
1.4 Tabel van Securex 

 
Deel 2. Tabel van adviezen 
 

Deel 1. Beschrijvend gedeelte van de vaststellingen 
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1.1 Wetgeving en regelgeving 

 

- Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 
werk (welzijnswet) en de uitvoeringsbesluiten gebundeld in de  
CODEX over het welzijn op het werk (CODEX) en  
het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) 

- Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) 

- Normen en “codes van goede praktijk” 
 
De welzijnswet is te vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO): 
http://www.werk.belgie.be/moduleTab.aspx?id=556&idM=102 
 

 1.2 Algemene beschrijving 

 
Kazernering 
 

  
 
 
 
 

➔ Inmiddels werd de nodige input in het kader van de voorbesprekingen nieuwbouw-
kazerne gegeven. → OK 
 

Stand van zaken opmerkingen 2018: Kazerne Dendermonde 

Referentie Vaststelling en advies 
Stand van zaken 

201810251 Structurele problemen: 
o Opstelling en configuratie voertuigen versus 

voetgangersveiligheid 
o Plaatsgebrek in de kazerne 

Input verbouwing kazerne is gege-
ven. OK voor nieuwe kazerne 
 

201810252 Beschikbaarheid keuringsverslagen gebouw gebon-
den items via de Stad. 
 
Uitwerken zonale procedure voor nazicht, keuren en 
opvolgen van persluchtmaskers en flessen. 
 
Keuringen : formaliseren (interzonaal)zonaal keu-
ringscontract oog 

 

NOK 
 
 
Lopende 
 
 
OK 

201810253 Opleidingen: 
Opvolgen en toekennen easycad- functies op basis 
van gevolgde opleidingen   
 

Lopende (zie ook JAP2020) 
 
 

201810254 KB brand 28/03/2014; te realiseren 

- Noodplan 

- Evacuatieoefeningen 

NOK Dendermonde ( o.a. geen 
evacuatie oefeningen uitgevoerd ) 

We verwijzen naar het rapport van BiZa 11/09/2013 
- Het gebouw is sterk verouderd en voldoet niet 

meer aan de normen voor een hedendaagse 
brandweerkazerne 

- De kazerne is te klein ( opstelling materiaal buiten ) 
- De opstelling en configuratie van de voertuigen 

vormt een extra risico m.b.t. voetgangersveilig-
heid 

- Te beperkte parkeerruimte voor de opgeroepen 
brandweer lieden.  
Hiervoor werd, achteraan de kazerne, toeganke-
lijk via een weg aan de Leopold II laan, een deel 
van de braakliggende grond vlak gemaakt en een 
toegang tot de kazerne voorzien. 

-  
- Dit is echter een niet onderhouden parking. 

http://www.werk.belgie.be/moduleTab.aspx?id=556&idM=102
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- Interventiedossier 

- Brandpreventiedossier 

- Risico analyse brand 

201810255 Beschikbaarheid zoneringsdossier en explosieveilig-
heidsdocument.  

Nieuwe kazerne ( opgenomen bij 
voorbesprekingen ) 
 
 

201810256 In lijn brengen medische gegevens met functies in 
easycad. ( controleren ) 

OK 

201810257 Continueren opslag en behandeling van gevaarlijke 
producten overeenkomstig de voorgeschreven richt-
lijnen. 

OK (permanente actualisering nodig ) 
 

   201810259 Beschikbaarheid of opmaak milieuvergunning. NOK 
 
 

 
 
 
201810258 → arbeidshygiëne / ergonomie / verfraaiing van de werkplaatsen  
 

Opmerking Stand van zaken 

1.Vaste PC ’s in hoogte instelbaar op de werkposten OK 

2.Ordenen elektrische kabels OK ( eliminatie struikelrisico ‘s ) 

3.Geluidsoverlast radiofonie zenders burelen ( overleg met Dir. Operaties ) OK 

4. Evalueren lichtsterkte burelen ( indicatief )  Nieuwe kazerne ( Lichtsterkte onvol-
doende op sommige plaatsen, even-
tueel volgens noodzaak bureellampen 
bijplaatsen ) 

5. Verfraaien / opfrissen / verven burelen administratie Nieuwe kazerne 

6. Algemene opkuis burelen adm. verwijderen overtollig materiaal Nieuwe kazerne 

7. Afzuiging ontbreekt in vergaderzaal naast stelplaats Nieuwe kazerne 

8. Opkuis overtollig materiaal in vergaderzaal naast stelplaats Nieuwe kazerne 

9. Opkuis rommel in kleedkamer beroeps Nieuwe kazerne 

10. Herstellen slotjes keerkasten beroeps personeel   OK 

11. Locatie douches beroepspersoneelsleden NOK Nieuwe kazerne 

12. Locatie vrouwenkleedkamer NOK (door mannenkleedkamer ) Nieuwe kazerne 

12. Dichthouden deur kleedkamer beroeps (sensibilisering ) OK 

13. Keuken te klein OK: verhuis eetruimte beroeps naar 
boven 

14. Hygiëne douches: ontsmetten/ tegels opvoegen/ nieuwe douchegordijnen NOK 

15. Onderhoud: administratie / keuken → onderhoudsprogramma OK ( buitenfirma kuist éénmaal per 
week ) 

16. Onderhoud kazerne + douches → onderhoudsprogramma Ad hoc 

17. Legionella spoelprogramma + registratie  NOK 

18. Inrichting zonale dispatch: ergonomie / studie  Verhuis dispatch 

19. Algemene verluchting stelplaats: metingen effectiviteit / onderhoudsprogram-
ma afzuigventilatoren 

Nieuwe kazerne ( zie ook studie 
kazerne Aalst ) 

20. Afzuiging droogkast  NOK 

21. Douches heren: afzuiging en verlichting ontkoppelen van damesdouches NOK 

22. Scheiding kleedkamers / sanitaire ruimten NOK ( plastiekflappen / open ) Nieuwe kazerne 

22. Locatie damesdouches / dames toiletten NOK ( doorgang via herentoiletten ) Nieuwe kazerne 

23. Aantal herendouches ontoereikend Nieuwe kazerne 

24. Compressor ademlucht niet in afzonderlijk lokaal ( geluid ) Nieuwe kazerne 

25. Geen fysische scheiding gecontamineerde/propere ruimte perslucht Nieuwe kazerne 

 

1.3 Overzicht van de 7 welzijnsdomeinen 

 

Arbeidsveiligheid 

 
Machines 
 
Conformiteit kettingzagen bij de brandweer  
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In lijn met de interzonale RA werken met kettingzagen bij de brandweer wordt geadviseerd om 
tophandel kettingzagen uit dienst te nemen en te vervangen door lichte 2- handsbediende.  
De nodige initiaties werden hiervoor reeds gelanceerd via de TC ( inventarisatie + vervangpro-
gramma ) 
 
Overzicht openstaande actiepunten indienststellingsrapporten 
 
Door IDEWE werden van de machines, gekoppeld aan de werkplaats, in 2018 indienststellings-
rapporten opgemaakt. Op basis hiervan werd per post een overzichtslijst met openstaande opmer-
kingen uitgewerkt. 
 
Deze punten zijn nog te behandelen.  ( zie onderstaande lijst ) 
 
 

 Adviezen:  
 

2019121001 Tophandle kettingzagen uit dienst nemen en vervangen 
Aanpak openstaande opmerkingen uit de indienststellings-
rapporten 

Korte termijn 
Korte termijn 
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Naam Type Fabrikant / leverancier Locatie

Alle Alle Alle Alle Opmaken, toelichten en ophangen van VIK

Alle Alle Alle Alle Opmaak RIE onderhoudstechnieker

Alle Alle Alle Alle Opmaak RIE interventielid

Alle Alle Alle Alle Meten van lichtsterkte atelier

Alle Alle Alle Dendermonde Algemene opkuis van het atelier

Kolomboormachine 2020F1 Eriko Dendermonde Voorzien van een plastiek scherm voor de boor

Kolomboormachine 2020F1 Eriko Dendermonde

Voorzien beveiliging bij openen deksel van de 

aandrijfriemen

Metaalbandzaagmachine CY275 / CY210 George Dendermonde Opvragen MSDS-fiche koelmiddel Vosicool extra

Kolomboor- en freesmachine RF-30 / Dendermonde Voorzien van een plastiek scherm voor de boor

Vorkheftruck FG 10 N3 TCM Dendermonde Herhalingsopleiding vorkheftruckchauffeurs

Haakse slijpmachine G 13V Hitachi Dendermonde Monteren van de tweede handgreep

Haakse slijpmachine Alle Alle Dendermonde

Controleren of het arbeidsmiddel niet automatisch terug 

begint te werken na elektriciteitsuitval of na uittrekken 

Slijpmolen Alle Alle Dendermonde Opruimen van de brandbare materialen op de werkzone

Slijpmolen / Metabo Dendermonde Plaatsen van een afschermkap

Slijpmolen X / / Dendermonde De werkstuksteun dichter bij de slijpsteen plaatsen

Slijpmolen X / / Dendermonde Een werkstuksteun voorzien thv de schuurborstel

Slijpmolen X / / Dendermonde Voorzien van een afscherming aan de schuurborstel

Rookmachine Vesuvius Haagen Dendermonde Opvragen van MSDS-fiche van rookvloeistof

Schrobzuigmachine / / Dendermonde Opnemen van het laadstation in een zoneringsdossier

Schrobzuigmachine / / Dendermonde Opvragen van MSDS-fiche van Innomat (Ultan / Tana)

Wasmachine FX180 Primus Dendermonde Opmaken van een VIK van elk wasproduct

Wasmachine FX180 Primus Dendermonde Voorzien een wegwerpmasker met een ABEK-filter

Wasmachine FX180 Primus Dendermonde

Plaatsen van de afwasmachine in een afsluitbare ruimte 

met een afzuiging

Wasmachine FX180 Primus Dendermonde Stockeren van de producten op een lekbak

Wasmachine FX180 Primus Dendermonde
Gebruik van biologisch afbreekbare zakken voor de opslag 

van vervuilde interventiekledij

Droogmachine T16 Primus Dendermonde

Voorzien van een wegwerpmasker met een ABEK-filter voor  

het reinigen van de filter

Droogmachine T16 Primus Dendermonde

Nagaan of de afvoerleiding van de droogmachine over een 

terugslagklep beschikt om te voorkomen dat de afvoergassen 

terug in de machine kunnen komen

Testtoestel adembescherming Quaestor 5000 Dräger Dendermonde Uitvoeren van de RIE beeldschermwerkposten

Testtoestel adembescherming Quaestor 5000 Dräger Dendermonde Verplaatsen van het toestel: 45° draaien

Reinigingsautomaat Wash9 Dräger Dendermonde Plaatsen van reinigingsproducten op een lekbak

Reinigingsautomaat Wash9 Dräger Dendermonde Opvragen van MSDS-fiches van de reinigingsproducten

Compressor voor persluchtflessen V - 7.5 H Bauer Dendermonde Verwijderen van stikstofflessen achter de machine

Compressor voor persluchtflessen V - 7.5 H Bauer Dendermonde Metalen plaat voorzien met een magneetcontact

Laspost TIG 160 Ar / Dendermonde Voorzien van lasrookafzuiging

Halfautomaat Ar / CO2 Welcomatic 183 Delforge Dendermonde Voorzien van lasrookafzuiging

OpmerkingenArbeidsmiddel
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Opvolgdocument m.b.t. procedure arbeidshygiëne:  

Te voorziene middelen Opvolging beschikbaarheid 

Dendermonde 
  

Voldoende reserve interventiekledij OK 
  

Plastiekzakken voor gecontamineerde interventiekledij  OK 
  

Asbestlabels OK 
  

Voldoende reservehelmen ( en/of nekflappen ) NOK 
  

Voldoende reservehandschoenen OK 
  

Voldoende reservebivakmutsen OK 
  

Zeepdispensers en papier(rol) in autopompen (→ beslis-

sing TC 13/03/2019 ) 

NOK 
  

Autorisaties persoonlijke registraties door LVO ’s in ABIFIRE OK 
  

Registraties gewassen kledij OK 
  

Barcode scanner  OK   
  

Voldoende mogelijkheid tot nemen van douches NOK  
  

 
De zeepdispencers en het afdroogpapier zijn reeds beschikbaar; er is ondertussen ook een voorstel voor op-
bergbak weerhouden. Eens alles voorradig, wordt dit materiaal in alle autopompen voorzien. 
 
Barcodescanner: aanwezig voor kledij die in post Dendermonde wordt gewassen. Er wordt bekeken naar een 
zonale procedure m.b.t. wassen ( eventueel extern ). Momenteel wordt de kledij van post Buggenhout gewas-
sen in Dendermonde, behoudens bij asbestbranden of branden met blootstelling aan rook, dan wordt ze ex-
tern gewassen ( Decontex ). 
 
Reservehelmen/nekflappen: besteld 
 

 Adviezen:  
 

2019121002 Zeepdispensers en papier(rol) te voorzien in autopompen Korte termijn 

 
Keuringsverslagen/periodieke keuringen 
 
Materiaal gebonden keuringen: ten laste van de hulpverleningszone 

 
Voor 2019Q3 werden de periodieke niet gebouw gebonden keuringen uitgevoerd volgens het nieuwe raam-
contract: 
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Elektrische keuringen: Vinçotte 
De opmerkingen werden overgemaakt aan de postoverste: mail 30/07/2019 

  
M.b.t. elektrische keuringen kunnen de opmerkingen als volgt worden samengevat: 

• IP beschermingsgraden: onvoldoende of niet aantoonbaar 

• ontbrekende isolatiewachters ( niet dubbel geïsoleerd materiaal ) 

• dompelpompen: 30 mA stekkers ontbreken 

• elektrische kabelisolatie niet conform   

 
Keuring hefwerktuigen: ATK 
De opmerkingen m.b.t. deze keuringen werden overgemaakt aan de postoverste 

- Mail 9/07/2019 ( Q2/2019 )  
 
Controle ademhalingsbescherming: posten 
 
Op 18/09/2019 vond er een overleg plaats m.b.t. zonaal beheer. Hieromtrent werden volgende afspraken 
vastgelegd:  

- Uitwerken zonaal nummering systeem / aanbrengen van barcodes op al het te testen materiaal: Q4/2019 

- Koppeling bestaande gegevens aan zonale nummering: Q1/2020 

- Bestellen noodzakelijk nieuwe testapparatuur: Q1/2020   

- Ingebruikname Q2/2020 
 
Controle ademluchtflessen: opvolging via Vinçotte 
 
Er is geen informatie uitwisseling m.b.t. gebouwgebonden keuringen ten laste van de gemeente; geen keu-
ringsverslagen beschikbaar 
Dit is te formaliseren. 

 
 
Nazicht branders kelder: OK (logboek aanwezig ) 
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Nazicht branders stelplaats: NOK ( geen logboek of attest aanwezig → gebouw gebonden keuring  

 
 
Laagspanning 

 

 

 
 
De keuring van de laagspanning is verder op te volgen.  
 

 Adviezen:  
 

2019121003 Keuringen  
Actualisering gebouw gebonden keuringen en beschikbaarheid van 
de verslagen. RA elektrische installatie 
 
Zonale procedure nazicht ademluchtmaskers en ademluchtflessen 
 

 
Nieuwe kazerne 
 
 
Korte termijn 
 
 

 
 
Opleidingen  
Overzicht op onderstaande tabellen:  

• Aanbod 2019 voortgezette opleidingen 

• Zonale uniforme oefeningen 

• Status post m.b.t. gevolgde opleidingen ( op datum van 31/12/2019 ) 
 
Aanbod 2019 voortgezette opleidingen 
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Datum Opleiding uren deelnemers Totaal uren Warme praktijk Uren 2 lescentra 10 20 30 40 50 60 80

22/01/2019 Chemiekaarten & BIG 3 24 72 19u tot 22u Berlare 6 6 6 6

26/01/2019 Bevelvoering 8 24 192

30/01/2019 CPR/AED 3 15 45 19u tot 22u Dendermonde 5 5 5

2/02/2019 Vuur & hitte 6 12 72 72 9u tot 16u paulo 4 4 4

2/02/2019 Lezen & interpreteren ADR 6 24 144 9u tot 16u Hamme 6 6 6 6

9/02/2019  pijpleidingen HD + LD 3 24 72 8u15 tot 12u30 Lokeren 6 6 6 6

Houthaktechnieken 12 12 144

16/02/2018 Hybride voertuigen 6 15 90 9u tot 16u Zele 3 2 5 5

18/02/2019 CFBT 2 6 8 48 48 8u30 tot 17u paulo 2 2 2 2

19/02/2018 CPR/AED 3 15 45 19u tot 22u lokeren 5 5 5

23/02/2019 Bevelvoering 8 24 192

27/02/2018 Chemiekaarten & BIG 3 24 72 19u tot 22u Dendermonde 6 6 6 6

2/03/2019 Lanstechnieken 6 12 72 72 9u tot 16u Paulo

2/03/2019 BIN 9 16 144 7u30 tot 17u15 Paulo 2 2 4 2 2 2 2

19/03/2019 CFBT 2 6 8 48 48 8u30 tot 17u Paulo 2 4 2

Houthaktechnieken 12 12 144

16/03/2019 WBC 6 12 72 72 8u15 tot 15:00 Lebbeke 6 6

23/03/2018 WBC 6 12 72 72 8u15 tot 15:00 Lebbeke 6 6

25/03/2019 WBC 6 12 72 72 8u15 tot 15:00 Lebbeke 2 2 2 2 2 2

30/03/2019 WBC 6 12 72 72 8u15 tot 15:00 Lebbeke 6 6

6/04/2019 WBC 6 12 72 72 8u15 tot 15:00 Lebbeke 6 6

13/04/2019 WBC 6 12 72 72 8u15 tot 15:00 Lebbeke 6 6

24/04/2019 Vuur & Hitte 6 12 72 72 9u tot 16u paulo 4 4 4

27/04/2019 WBC 6 12 72 72 8u15 tot 15:00 Lebbeke 6 6

4/05/2019 WBC 6 12 72 72 8u15 tot 15:00 Lebbeke 6 6

11/05/2019 WBC 6 12 72 72 8u15 tot 15:00 Lebbeke 6 6

17/05/2019 WBC 6 12 72 72 8u15 tot 15:00 Lebbeke 2 2 4 2 2

18/05/2019 WBC 6 12 72 72 8u15 tot 15:00 Lebbeke 6 6

25/05/2019 CFBT 2 6 8 48 48 8u30 tot 17u Paulo 2 2 2 2

25/05/2019 Hybride voertuigen 6 15 90 9u tot 16u Dendermonde 5 5 5

6/06/2019 Lanstechnieken 6 12 72 72 9u tot 16u Paulo 2 2 2 2 2 2

8/06/2018 Lanstechnieken 6 12 72 72 9u tot 16u Paulo 2 2 2 2 2 2

11/06/2018 Scenario tech hulp 3 12 36 19u tot 22u Zele 2 2 4 4

19/06/2019 Scenario tech hulp 3 12 36 19u tot 22u Hamme 4 4 4

22/06/2019 Vuur & Hitte 6 12 72 72 9u tot 16u paulo 4 4 4

19/06/2019 T-cell 6 8 48 48 8u30 tot 17u paulo 2 2 2 2

4/09/2019 Scenario tech hulp 3 12 36 19u tot 22u Dendermonde 4 4 4

7/09/2019 T-cell 6 8 48 48 8u30 tot 17u paulo 2 2 2 2

10/09/2019 Scenario tech hulp 3 12 36 19u tot 22u hamme 

21/09/2018 Lezen & interpreteren ADR 6 24 144 9u tot 16u Lebbeke 6 8 6 4

Houthaktechnieken 12 12 144

28/09/2018 BIN 9 16 144 7u30 tot 17u15 paulo 2 4 2 2 4 2

30/09/2019 Chemiekaarten & BIG 3 24 72 19u tot 22u Zele 4 2 6 6 6

5/10/2019 CFBT 2 6 8 48 48 8u30 tot 17u Paulo 2 2 2 2

8/10/2019 CPR/AED 3 15 45 19u tot 22u hamme 5 5 5

Houthaktechnieken 12 12 144

23/10/2018 CPR/AED 3 15 45 19u tot 22u Zele 5 5 5

26/10/2019 T-cell 6 8 48 48 8u30 tot 17u paulo 2 2 2 2

Houthaktechnieken 12 12 144

9/11/2019 Hybride voertuigen 6 15 90 9u tot 16u Hamme 5 5 5

16/11/2019  pijpleidingen 3 24 72 8u15 tot 12u30 Dendermonde 4 12 6 2

13/11/2019 CFBT 2 6 8 48 48 8u30 tot 17u Paulo 2 2 2 2

23/11/2019 Hybride voertuigen 6 15 90 9u tot 16u Lokeren 5 5 5

14/12/2019 Lezen & interpreteren ADR 6 24 144 9u tot 16u Berlare 4 2 6 6 6

17/12/2019 Chemiekaarten & BIG 3 24 72 19u tot 22u lokeren 8 8 8

19/12/2019 T cell 6 8 48 48 8u30 tot 17u paulo 2 2 2 2

TOTAALUREN 4596 personen /post 84 73 121 82 67 126 115

Personen 24 uur 192

Uren warme praktijk 1656

Personen 6uur 276

Deelnemers 
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Zonale uniforme oefeningen 2019 

 Post 10 
Berlare 

Post 20 
Buggenhout 

Post 30 
Dendermonde 

Post 40 
Hamme 

Post 50 
Lebbeke 

Post 60 
Lokeren 

Post 80 
Zele 

BB 1 
Benaderen van 
woningbrand 

 05/03 
12/03 
19/03 

24/01 
31/01 
07/02 
14/02 
21/02 
21/03 

01/02 
15/02 

11/02 
18/02 
03/03 
11/03 

08/02 
22/02 
24/02 
08/03 
17/03 

08/11 
15/11 
22/11 
29/11 

BB 2 
Straalpijptechnieken & 
slangmanagement 

 02/04 
09/04 
16/04 

28/02 
14/03 
04/04 
25/04 
23/05 
20/06 
07/11 
14/11 
21/11 
28/11 

31/05 
07/06 
14/06 
21/06 

18/03 
15/04 
05/05 
13/05 

26/04 
05/05 
17/05 
26/05 
07/06 

30/08 
13/09 
20/09 
27/09 

 

 BB 3 
Alternatieve energieën 

 05/11 
12/11 
19/11 

27/06 
05/09 
19/09 
26/09 
17/10 
24/10 

04/10 
11/10 
18/10 
25/10 

 

09/09 
16/09 
03/11 
18/11 

04/07 
22/08 
08/09 
19/09 
10/10 

04/01 
11/01 
18/01 
25/01 

 

TH 1 
Voertuig op dak 

 07/05 
14/05 
21/05 
10/09 
17/09 
24/09 

24/01 
31/01 
07/02 
14/02 
17/10 
24/10 

08/11 
15/11 
22/11 
29/11 

 

18/03 
15/04 
08/05 
13/05 

24/02 
08/03 
17/03 
29/03 
07/04 

04/10 
11/10 
18/10 
25/10 

 

TH 2 
Redden van dieren 

 04/06 
11/06 
18/06 

 

28/02 
14/03 
25/04 
02/05 
09/05 
16/05 

01/03 
08/03 
15/03 
22/03 

18/03 
15/04 
05/05 
13/05 

 

05/05 
17/05 
26/05 
07/06 
16/06 

05/04 
12/04 
19/04 
26/04 

 

TH 3 
Redden uit besloten 
ruimten 

 03/12 
10/12 
17/12 

27/06 
05/09 
19/09 
26/09 
03/10 
10/10 

03/05 
10/05 
17/05 
24/05 

09/09 
16/09 
03/11 
18/11 

20/10 
24/10 
17/11 
21/11 
08/12 

31/05 
14/06 
21/06 
28/06 

 

AB 1 
Technieken 
Kledijprocedure 

 08/01 
15/01 
22/01 

24/01 
31/01 
07/02 
14/02 
21/02 
21/03 

29/03 
05/04 
12/04 
19/04 

11/02 
18/02 
03/03 
11/03 

18/01 
27/01 
08/02 
22/02 
24/02 

01/02 
08/02 
15/02 
22/02 

AB 2 
PPMO test 

 01/10 
08/10 
15/10 

28/02 
04/04 
25/04 
02/05 
09/05 
16/05 

06/09 
13/09 
20/09 
27/09 

 

09/09 
16/09 
03/11 
18/11 

29/03 
07/04 
26/04 
05/05 
17/05 

06/12 
13/12 
20/12 
27/12 

 

EHBO 1  05/02 
12/02 
19/02 

07/11 
14/11 
21/11 
28/11 
05/12 
12/12 

06/12 
13/12 
20/12 

16/12 
 

08/02 
22/02 
24/02 
08/03 
17/03 

03/11 

Postgebonden 
Scenario / 
bedrijfsoefening 

 26/04 
24/05 
22/11 

28/03 
13/06 
12/09 

 

22/02 
30/08 

 24/03 
29/09 
15/12 

25/04 
23/06 
17/10 

Postgebonden 
Vrij te kiezen door post 
( carrousel ) 
 

  07/11 
14/11 
21/11 
28/11 
05/12 
12/12 

25/01 
26/04 

20/05 
16/09 
03/11 
18/11 

 

08/09 
19/09 
10/10 
20/10 
24/10 

03/05 
10/05 
17/05 
24/05 

 

Postgebonden 
Vrij te kiezen door post 

  14/03 
04/04 
20/06 
05/09 
17/10 

 

05/07 
23/08 

11/02 
18/02 
03/03 
11/03 

 

04/07 
22/08 
08/09 
19/09 
10/10 

01/03 
08/03 
15/03 
22/03 

 

Postgebonden 
Vrij te kiezen door post 

  02/05 
09/05 
16/05 
23/05 
20/06 
03/10 

 

 17/06   
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KB Brandveiligheid op de arbeidsplaatsen 
 
Voor dit aspect verwijzen we naar onderstaand actieplan, dat opgesteld en besproken werd op het overleg van 
9/07/2019 met de welzijns contactpersonen per post.  
 
Evacuatie oefening: NOK 
De nieuwe brandweerlocatie doet geen afbreuk aan deze vereiste.  
Het uitvoeren van een evacuatieoefening en de opmaak van een rapport van de bevindingen zal ook op de 
nieuwe site uitgevoerd moeten worden. 
  

Post 
datum evac 

oef 
verslag 
evac. 

Berlare 17/11/2019 OK 

Buggenhout 22/11/2019 OK 

Dendermonde ? ? 

Hamme 13/12/2019 OK 

Lebbeke 16/12/2019 OK 

Lokeren 15/12/2019 OK 

Zele 3/11/2019 OK 

 
 Adviezen:  

 

2019121004 KB brandveiligheid op de arbeidsplaats in overeenstemming te bren-
gen met de nieuwe ( tijdelijke ) locatie: het organiseren van een eva-
cuatieoefening; ophang CO2 blusser keuken boven; administratieve 
eisen  ( zie actieplan ) 
 

Korte termijn 
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Post waarschuwings- en alarmsignalen evacuatieoefening 2019 evacuatieplaats

GENERIEKE

evacuatierichtlijnen evacuatieoefening datum evac oef verslag evac.

evacuatieplan(art14) 

(*3)

interventiedossier 

(*3) RA keuringsverslagen BP- dossier

Berlare

drukknoppen aanwezig--> gekoppeld 

met GSM 's (waarschuwing )

Sirenes ook aanwezig( 

evacuatiesignaal )waarschijnlijk aan 

te sturen via centrale NOG TE 

ONDERZOEKEN

info te bezorgen

Parking voor de 

kazerne 17/11/2019 OK OK OK

Buggenhout

nieuwe kazerne midden 2020; geen 

investeringen in alamsignalen in oude 

kazerne

- op oefenterrein

- op straat
22/11/2019 OK

Dendermonde

midden 2020 naar nieuwe locatie; 

geen investeringen in alarmsignalen in 

oude kazerne

 t.h.v. Oude Vest ? ?

Hamme

drukknoppen aanwezig--> gekoppeld 

met GSM 's (waarschuwing )

Sirenes ook aanwezig( 

evacuatiesignaal )waarschijnlijk aan 

te sturen via centrale NOG TE 

ONDERZOEKEN

info te bezorgen

achterkant kazerne; 

bord wordt voorzien
13/12/2019 OK info te bezorgen via DIP

Lebbeke
Geen drukknoppen/ manuele melding

Alternatief bekijken

 - t.h.v. koer

' - t.h.v. parking AC
16/12/2019 OK info te bezorgen via DIP

Lokeren

drukknoppen aanwezig--> gekoppeld 

met GSM 's (waarschuwing )

Sirenes ook aanwezig( 

evacuatiesignaal )waarschijnlijk aan 

te sturen via centrale NOG TE 

ONDERZOEKEN

voetpad t.h.v. VTI 

school
15/12/2019 OK

Zele

Waarschuwing: naar bieper officieren

Manuele melding 

Alternatief bekijken  - t.h.v. zandbak 3/11/2019 OK

er bestaan plannen in 

autocad, aanpassingen 

moeten uitgevoerd 

worden (*2 )

via DIP

digitaal beschikbaar 

per post

O:\IDPBW\Adviezen\B

randveiligheid op de 

arbeidsplaatsen

(*3): plannen tekenen volgens beschikbare middelen ( pragmatische aanpak )

Interventiedossier: te behandelen naar analogie van VIP= digitaal platform van Certeso.

--> ter info: symboliek terug te vinden op O:\Preplanning\Interventieplannen\handleidingen\BWZ Oost_Handleiding deel 4

ALGEMENE 

PRINCIPES

'- hoogste in graad 

aanwezig in de 

kazerne is 

verantwoordelijk

- sweeping van de 

kazerne dient steeds 

te gebeuren

- hoogste in graad kan 

sweeping delegeren 

aan aawezigen

- op de 

evacuatieplaats moet 

een statusrapport 

kunnen gegeven 

worden of iedereen al 

dan niet buiten is; 

welke zones 

eventueel niet 

konden gesweept 

worden

1. aangezien de alarmmiddelen 

nog niet aanwezig zijn in alle 

kazernes, dient de eerste 

evacuatie oefening 

AANGEKONDIGD en BEGELEID te 

gebeuren

--> target eind Q3.: zorgen dat 

evacuatierichtlijnen per post zijn 

vastgelegd.

--> collega's uit de werkgroep 

WOW kunnen waarnemer zijn bij 

elkaar.

2. Tegen eind Q4 moet een 

onaangekondigde oefening 

uitgevoerd zijn.

--> hier ook collega 's uit het 

netwerk WOW betrekken als 

observatoren

--> in het scenario ook voorzien 

dat iemand ' verstopt ' is

--> vaststellingen opnemen in 

verslag

Akkoord van de groep om deze 

planning en werkwijze aan te 

houden

1. aangezien de alarmmiddelen 

nog niet aanwezig zijn in alle 

kazernes, dient de eerste 

evacuatie oefening 

AANGEKONDIGD en BEGELEID te 

gebeuren

--> target eind Q3.: zorgen dat 

evacuatierichtlijnen per post zijn 

vastgelegd.

--> collega's uit de werkgroep 

WOW kunnen waarnemer zijn bij 

elkaar.

--> opmaken verslag met 

bevindingen.

2. Tegen eind Q4 moet een 

onaangekondigde oefening 

uitgevoerd zijn.

--> hier ook collega 's uit het 

netwerk WOW betrekken als 

observatoren

--> in het scenario ook voorzien 

dat iemand ' verstopt ' is

--> vaststellingen opnemen in 

verslag

Akkoord van de groep om deze 

planning en werkwijze aan te 

houden

te voorzien voor nieuwe kazerne

te voorzien voor nieuwe kazerne

te voorzien voor nieuwe kazerne

- we gaan de template van 

PREBES gebruiken ( excel )

- maximaal generiek uit te 

voeren

   * stelplaats

   * atelier

   * stockage producten

   * administratieve locatie

--> via preventieadviseur

Door preventieadviseur 

op te vragen aan de 

gemeenten:

- keuring LS

- keuring detectie (indien 

aanwezig )

- veiligheidsverlichting

- branders

--> zie mails 

kazernegebonden 

opmerkingen van de 

welzijnsrondgangen ( 

o.a. keuringsverslagen 

gebouwen ) naar de 

gemeenten ( 8/9/10 juli 

2019 )
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 Bescherming van de gezondheid 

 
EHBO 
 
 

  
 
KB15/12/2012 nijverheidshelpers:  
De zonale EHBO procedure is geïmplementeerd. Verzegelde EHBO koffers zijn beschikbaar ge-
steld.  
In elke koffer is ook een registratielijst meegegeven. 

 
Gezondheidstoezicht 
 
Doordat er sedert dit jaar 1 arbeidsarts is aangeduid vanwege Securex voor onze BW zone, vraagt 
de arbeidsarts een overzicht op te maken m.b.t. de mogelijke functionele criteria en de communi-
catie lijnen voor onze brandweerzone, bij de uitvoering van medische onderzoeken. 
Hiertoe werd volgende tabel opgemaakt: 
 
 

Vervallen EHBO materiaal te vervangen → wildgroei koffers 
inperken → gebruik de zonaal beheerde EHBO koffers.  
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Post /dienst

Naam GSM E mail

Berlare Kapt. Luc De Block 0475/519324 Luc.DeBlock@zoneoost.be

Buggenhout Kapt. Wouter Van Den Broeck 0477/437069 Wouter.VanDenBroeck@zoneoost.be

Dendermonde Lt. Marc De Looze 0475/830570 Marc.DeLooze@zoneoost.be

Hamme Kapt. Paul Van der Cruyssen 0478/442186 Paul.VanderCruyssen@zoneoost.be

Lebbeke Kapt. Chris Van Weyenberg 0477/328204 Chris.VanWeyenberg@zoneoost.be

Lokeren Kapt. Xavier Vermaere 0478/829300 Xavier.Vermaere@zoneoost.be

Zele Lt. Guy Van Peteghem 0496/316101 Guy.VanPeteghem@zoneoost.be

Personeelsdienst Faith Van den Abbeel 0472/203072 Faith.VandenAbbeel@zoneoost.be

Zonecommandant Kapt. Wouter Van Den Broeck 0477/437069 Wouter.VanDenBroeck@zoneoost.be

Preventieadviseur Kapt. Luc Van Waes 0472/377280 Luc.vanwaes@zoneoost.be

Overleg ( door arbeidsarts met )

Contactgegevens

Administratieve doorgave ( via Securex aan ) 

Functionele informatieverstrekking ( via Securex aan ) 

Functie  ( medisch goedgekeurd voor )

1. persluchtdrager met inspanningen ( SAH )

2. persluchtdrager zonder inspanningen ( niet SAH )

3. ongeschikt voor operationele dienst, echter wel voor technisch administratieve taken ( in functie van de 

noodwendigheden van de zone, welke door de zoneleiding worden bepaald )     

4. Specialisatie
4.1 duiker

4.2 gaspakdrager

 
 

Werken met gevaarlijke producten 

 
 

  
 
     
 
 
 
 
 

 Adviezen:  
 

2019121005 Gezondheid: 
O2 fles van vroegere ambulancedienst te verwijderen. 
Diverse EHBO koffers in lijn brengen met zonaal beschikbare 
 

 
Korte termijn 
Korte termijn 

 

 
 

Algemeen wat betreft opslag gevaarlijke producten: 
1. Recipiënten identificeren  
2. Inventaris actualiseren 
3. MSDS fiches vlot beschikbaar/actueel 
4. Opslag maximaal te groeperen; gevaarlijke producten voorzien van lekbakken 
5. Correct gebruik van de PBM’ s overeenkomstig de voorschriften op de MSDS fiches. 

 
 

O2 fles van vroegere ambulancedienst te ver-
wijderen 
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Risico analyse ergonomie: bij de functie risico analyses ( zie GPP ) wordt het luik ergonomie mee 
geëvalueerd, voor de beeldschermwerkers zal de online tool van Securex worden toegepast.  
( van toepassing op het beroepspersoneel, gezien de blootstellingsduur aan beeldschermen ) 
 
Algemene principes m.b.t. tiltechnieken zal gegeven worden gedurende de voorziene 2uur perma-
nente opleiding 2020 in alle posten.   
 
Actualisatie verslag van 27/04/2018 door de arbeidsarts (Dr. De Vriese) → nog openstaande 
punten op datum van 2019: 

BEELDSCHERMWERKPOSTEN → we verwijzen naar de resultaten van de toepassing ergotool van 
Securex. 

UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN 

• De burelen van de zone-administratie bevinden zich op de 1ste verdieping, verspreid over 2 
lokalen én op de benedenverdieping. 

• De ruimtes zijn aan verfraaiing toe → verhuis + nieuwe kazerne  
o Een vale kleur op de muren die, mede door de zonneluifel aan de achterzijde, voor 

een sombere sfeer zorgen 
o Afbladerend behang verdient ook een opfrissing 
o De vergaderruimte (naast de stelplaats) is de enige vergaderruimte. 

▪ Ze is niet voorzien van afzuiging (voor uitlaatgassen die komen binnendrij-
ven) → verhuis + nieuwe kazerne 

▪ Er wordt heel wat materiaal opgeslagen; dit laat niet toe dat de ruimte opti-
maal wordt benut  → ( verder ) op te kuisen 

SOCIALE VOORZIENINGEN 

• Kleedkamer vast personeel 
o Deze ruimte is klein 
o Er is heel wat rommel opgeslagen, waardoor deze ruimte onvoldoende benut kan 

worden  → deels opgekuist 
o Er ligt heel wat rommel bovenop de kasten → deels opgekuist 
o Er is een sanitair in de buurt, doch men dient daarvoor een aantal meter doorheen 

de stelplaats te lopen (ook het bedienen van de verlichting in het sanitair kan niet ter 
plaatse gebeuren) → verhuis + nieuwe kazerne 

o De kleedkamer is gescheiden : voor mannen en vrouwen. De vrouwenkleedruimte is 
slechts te bereiken doorheen de mannenkleedruimte. → verhuis + nieuwe kazerne 
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• Keuken 
o De keuken is ruim, doch te klein voor het aantal aanwezige personeelsleden. Bo-

vendien onvoldoende onderhouden. Ook hier is een opfrisbeurt dringend nodig. → 
verhuis + nieuwe kazerne ; eetlocatie is naar boven verhuist, meer plaats 

o Ook hier wordt heel wat materiaal op de kasten opgeslagen → deels opgekuist 

 
• Douches 

o De douches dames zijn niet rechtstreeks bereikbaar vanuit de kleedruimte → ver-
huis + nieuwe kazerne 

o De tegels van de douchen dienen opnieuw opgevoegd te worden; de spleten zijn 
broeihaarden van schimmelinfecties → ontsmetten + voegen dichtkitten 

o Het douches-gordijn is dringend aan vervanging toe, ook hier is uitgebreide schim-
melvorming te zien.--> douchegordijnen vervangen 

 
• Toilet (1ste verdieping) 

o Deze ruimte is, zoals de andere ruimtes, aan verfraaiing toe → onderhoudscon-
tract per 1/01/2019 via externe firma  

ONDERHOUD EN SCHOONMAAK 

 
• De schoonmaak en het algemeen onderhoud wordt door eigen brandweermensen uitge-

voerd; er is geen gespecialiseerd schoonmaakpersoneel aanwezig voor het gedeelte van 
de kazerne buiten de burelen/administratie. 

• Men heeft voldoende materiaal; er zijn goede schoonmaakmiddelen; het ontbreekt aan een 
onderhoudsprogramma om alle faciliteiten voldoende en periodiek te onderhouden → op-
maak periodiek onderhoud schema 

• Er is een Legionella-spoelprogramma uitgehangen. Het dient geverifieerd te worden of dit 
een op-maat-van-de-situatie gemaakt plan is, dan wel een meer algemeen schema met ri-
sico op een vals gevoel van veiligheid. Mogelijks dient een nieuw beheersprogramma uit-
geschreven te worden, na analyse van de situatie. Er dient ook op toegezien te worden dat 
dit programma strikt gevolgd wordt.--> douches periodiek spoelen met heet water + re-
gistreren 
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Zonale dispatch 
 
In Q4 2019 werd beslist om de zonale dispach uit te besteden naar zone Centrum op 1 juni 2020. 
De vroegere opmerkingen m.b.t. de huidige inrichting van de zonale dispatch komen hierdoor te 
vervallen.   
 
Verluchting 
  

  
 
Droogkast: geen afzuiging naar buitenlucht 
Het is aangewezen om de uitlaatlucht van de droogkast te voorzien naar buiten in plaats van de 
stelplaats. Voor het reinigen van de filter dienen PBM’ s gedragen te worden: minimaal P3 mond-
masker en wegwerphandschoenen.   

   
 
Douches heren: het voorstel is om de verluchting ( en verlichting ) te ontkoppelen van de dames-
douches, zodanig dat de afzuiging van beide douches onafhankelijk gebeurt.  

    
 
Kleedkamers 

Stelplaats: er is geen bronafzuiging 
( afzuiging aan de voertuigen ). Er 
is een algemene afzuiging die 
handmatig moet bediend worden. 
Een afzuiging die automatisch kan 
worden aangestuurd bij oproepen is 
wenselijk. Er is geen kennis van 
enig onder-
houd/capaciteitsmetingen en – be-
rekeningen van het systeem, bijge-
volg kan zonder metingen gega-
randeerd worden dat het systeem 
van de afzuiging voldoet aan de 
normen van blootstelling volgens 
de arbeidswetgeving.   
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De scheiding van de bestaande heren kleedkamer met de stelplaats gebeurd met plastiek flappen: 

- minder hygiënisch 

- minder luchtdicht   
dan een volle fysieke scheiding. 
 
De toiletten staan rechtstreeks in verbinding met de stelplaats.  
 
Geen volledige scheiding/groepering van de kleedkamers, douche- en toilet ruimten voor dames 
en heren; dames moeten door de herenruimten gaan. Dit is geen ideale situatie. 

   
 
Douches heren 
 

  
 
 
 
We stellen ook vast dat de droogtoren niet wordt gebruikt voor het drogen van de slangen. 
De vraag die gesteld wordt is of er een zonale aanpak kan uitgewerkt worden, tussen posten waar 
wel een droogtoren aanwezig is en gebruikt wordt. 
 
Verwarming 
 
In de burelen is er last van tocht door de ramen.  
Tijdens hittegolven is het overmatig warm in de burelen.  
Nu en dan is er een defect aan de branders voor verwarming en warm water voor de douches.  
 
Compressor ademlucht 
 
De compressor staat niet een afzonderlijke ruimte, maar in de propere zone voor het onderhoud 
van de ademlucht. Het geluid ervan is hinderlijk.  
 

Volgens het KB arbeidsmiddelen dient 
er tenminste één douche per 6 perso-
nen voorzien te worden; voor grote in-
terventies zal vaak meer dan 12 perso-
nen opgeroepen worden → 2 douches 
is te weinig. 
De douches worden weinig gebruikt 
door de personeelsleden, mede ook 
door het feit dat ze niet hygiënisch zijn 
door gebrek aan onderhoud. Het ge-
bruik ervan is nochtans verplicht na 
brandinterventies. 
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Algemene orde en netheid 
 
Hier en daar zijn er verbeterpunten. Dit is ook het gevolg van het feit dat de kazerne te klein is. 
 
Keuken 

De netheid en hygiëne in de keuken is ondermaats. 
Idem voor wat betreft vloer en toiletten t.h.v. kantinegebouw boven. 
 

   
 

  
 
In het magazijn t.h.v. stelplaats boven is een opkuis van oude niet meer gebruikte producten wen-
selijk. 
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 Adviezen: 2019121007→ arbeidshygiëne / ergonomie / verfraaiing van de werkplaatsen  

Opmerking Verantw Prio 
1. Verfraaien / opfrissen / verven burelen administratie.  Verhuis/nieuwe 

kazerne  
 

2. Algemene opkuis burelen adm. verwijderen overtollig materiaal.  
Muizen verdelgen.   

Allen 
Stad 

 
Lopende 

3. Netheid en hygiëne keuken / toiletten boven stelplaats  PO  

3. Afzuiging ontbreekt in vergaderzaal naast stelplaats Verhuis/nieuwe 
kazerne 

 

4. Opkuis overtollig materiaal in vergaderzaal naast stelplaats / magazijn boven PO  Dringend 

5. Opkuis rommel in kleedkamer beroeps Elk betrokken 
beroeps pers. 

Dringend 

6. Locatie douches beroepspersoneelsleden NOK Verhuis/nieuwe 
kazerne 

 

7. Locatie vrouwenkleedkamer NOK (door mannenkleedkamer ) Verhuis/nieuwe 
kazerne 

 

8. Hygiëne douches: ontsmetten/ tegels opvoegen/ nieuwe douchegordijnen PO  Dringend 

9. Onderhoud kazerne + douches → onderhoudsprogramma PO Dringend 

10. Legionella spoelprogramma + registratie  PO Dringend 

11. Algemene verluchting stelplaats: metingen effectiviteit / onderhoudspro-
gramma afzuigventilatoren 

Verhuis/nieuwe 
kazerne 

 

12. Afzuiging droogkast  Verhuis/nieuwe 
kazerne 

 

13. Douches heren: afzuiging en verlichting ontkoppelen van damesdouches Verhuis/nieuwe 
kazerne 

 

14. Scheiding kleedkamers / sanitaire ruimten NOK ( plastiekflappen / open ) Verhuis/nieuwe 
kazerne 

 

15. Locatie damesdouches / dames toiletten NOK( doorgang via herentoiletten ) Verhuis/nieuwe 
kazerne 

 

16. Aantal herendouches ontoereikend. Verwarming valt soms uit. Verhuis/nieuwe 
kazerne 

 

17. Compressor ademlucht niet in afzonderlijk lokaal ( geluid ) Verhuis/nieuwe 
kazerne 

 

18. Geen fysische scheiding gecontamineerde/propere ruimte perslucht Verhuis/nieuwe 
kazerne 

 

 

Psychosociaal  

  

 
 
De risico analyse psychosociaal welzijn zal worden uitgevoerd in samenwerking met Securex. 
Hiervoor zijn de nodige contacten reeds gelegd. 
 

Leefmilieu 

 
Er is een asbestinventaris opgemaakt. Hieruit blijkt de kazerne asbestvrij te zijn. 
Een geldige milieuvergunning kan niet worden voorgelegd.  

 Adviezen:  
 

2019121006 Beschikbaarheid of opmaak milieuvergunning. Nieuwe kazerne 

 

 
1.4 Tabel van Securex 
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Deel 2.  Tabel van adviezen 
Kazerne Dendermonde 

Referentie Vaststelling en advies  Prioriteit1 
- dringend 

- korte termijn 
- langere termijn 

Aan te vullen door de werkgever 

actie timing 

2019121001 Tophandle kettingzagen uit dienst nemen en vervangen 
Aanpak openstaande opmerkingen uit de indienststellingsrapporten 
 

Korte termijn 
Korte termijn 

Postoversten ( zie verslagen TC ) 
Preventieadviseur ( coördinatie ) 

Q1/2020 
2020 

2019121002 Zeepdispensers en papier(rol) te voorzien in autopompen Korte termijn Postoversten 
 

Q1/2020 

2019121003 Keuringen  
Actualisering gebouw gebonden keuringen en beschikbaarheid van 
de verslagen. RA elektrische installatie 
 
 
Zonale procedure nazicht ademluchtmaskers en ademluchtflessen 
 

 
Nieuwe kazerne 
 
 
 
Korte termijn 
 

 
Stad 
 
 
 
Verantwoordelijke materiaal 

 
2020 (tijdelijke 
loc)// 2022 
nieuwe kazerne 
 
2020 
 

2019121004 KB brandveiligheid op de arbeidsplaats in overeenstemming te 
brengen met de nieuwe ( tijdelijke ) locatie: het organiseren van een 
evacuatieoefening; ophang CO2 blusser keuken boven; administra-
tieve eisen  ( zie actieplan ) 
 

Korte termijn 
 
 

Postoverste + preventieadviseur +  
contactpersoon WOW 

 
 

 

2020 

2019121005 Gezondheid: 
O2 fles van vroegere ambulancedienst te verwijderen. 
Diverse EHBO koffers in lijn brengen met zonaal beschikbare 
 

 
Korte termijn 
Korte termijn 
 

 
Postoverste 
Postoverste 

 
Q1/2020 
Q1/2020 

2019121006 Beschikbaarheid of opmaak milieuvergunning. Nieuwe kazerne 
 

Stad 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Dringend: gevaarlijke situatie met kans op AO // Korte termijn: oplossing op termijn van <= 1 jaar ( ten laatste tegen volgende welzijnsrondgang, vb. oplossing is gekend en mogelijk zonder 

investering // Langere termijn: oplossing is te onderzoeken en zal aanleiding geven tot te budgetteren financiële middelen of significante workload.    
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 Adviezen: 2019121007→ arbeidshygiëne / ergonomie / verfraaiing van de werkplaatsen  

Opmerking Verantw Prio 
1. Verfraaien / opfrissen / verven burelen administratie.  Verhuis/nieuwe kazerne  

 

 

2. Algemene opkuis burelen adm. verwijderen overtollig materiaal.  
Muizen verdelgen.   

Allen 
Stad 

 
Lopende 

3. Netheid en hygiëne keuken / toiletten boven stelplaats  
 

PO 2020 

3. Afzuiging ontbreekt in vergaderzaal naast stelplaats 
 

Verhuis/nieuwekazerne  

4. Opkuis overtollig materiaal in vergaderzaal naast stelplaats / magazijn boven 
 

PO  Dringend 

5. Opkuis rommel in kleedkamer beroeps 
 

Elk betrokken beroeps pers. Dringend 

6. Locatie douches beroepspersoneelsleden NOK 
 

Verhuis/nieuwekazerne  

7. Locatie vrouwenkleedkamer NOK (door mannenkleedkamer ) 
 

Verhuis/nieuwekazerne  

8. Hygiëne douches: ontsmetten/ tegels opvoegen/ nieuwe douchegordijnen 
 

PO  Dringend 

9. Onderhoud kazerne + douches → onderhoudsprogramma 
 

PO Dringend 

10. Legionella spoelprogramma + registratie  
 

PO Dringend 

11. Algemene verluchting stelplaats: metingen effectiviteit / onderhoudsprogramma afzuigventilatoren 
 

Verhuis/nieuwekazerne  

12. Afzuiging droogkast  
 

Verhuis/nieuwekazerne  

13. Douches heren: afzuiging en verlichting ontkoppelen van damesdouches 
 

Verhuis/nieuwekazerne  

14. Scheiding kleedkamers / sanitaire ruimten NOK ( plastiekflappen / open ) 
 

Verhuis/nieuwekazerne  

15. Locatie damesdouches / dames toiletten NOK( doorgang via herentoiletten ) 
 

Verhuis/nieuwekazerne  

16. Aantal herendouches ontoereikend. Verwarming valt soms uit. 
 

Verhuis/nieuwekazerne  

17. Compressor ademlucht niet in afzonderlijk lokaal ( geluid ) 
 

Verhuis/nieuwekazerne  

18. Geen fysische scheiding gecontamineerde/propere ruimte perslucht 
 

Verhuis/nieuwekazerne  

 


