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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 18 SEPTEMBER 2006 

I. AGENDA 

Enig punt: Jaarverslagen externe diensten voor preventie en bescherming 
op het werk 2005 

Stand van zaken: algemene offerteaanvraag aansluiting externe dienst voor 
preventie en bescherming op het werk 

ll. NAAM VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNISGEVING 
AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

i. De heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse regering, Voorzitter, 
met kennisgeving afwezig; 

2. De heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Be- 
leid, Media en Toerisme, vertegenwoordigd door de heer Frans Cornelis, ge- 
volmachtigd onderhandelaar Personeelszaken en de heren Wim Van Beeck en 
Tom Somers, plaatsvervangers; 

3. De heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en 
Ruimtelijke Ordening, met kennisgeving afwezig. 



i .Mevrouw Fientje Moerman, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, 
Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, vertegenwoordigd door 
mevrouw Sophie Verbist, plaatsvervanger; 

2.De heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en 
Vorming, met kennisgeving afwezig; 

3.De heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, 
Leefmilieu en Natuur vertegenwoordigd door de heer Ward Kennes, plaats- 
vervanger. 

1II.BENAMING VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNIS- 
GEVING AFWEZIGE VAKBONDEN, ALSMEDE DE NAAM VAN DE AAN- 
WEZIGE EN VAN DE MET KENNISGEVING AFWEZIGE LEDEN VAN DE 
AFVAARDIGINGEN VAN DIE VAKBONDEN 

de heren Richard De Winter 
Jan Van Wesemael 
Eric De Stercke 

2. ...................................................... De Federatie van de Christelijke ........ Syndicaten -.-......-----.-......---... der Openbare .-..-.....-..-.--.-..-..-.---.-.-.--... Diensten: de 
&c.Y:.opcnba~e.-D-ienste.n n en. -de- .!-!-Cc!!-: .T~anc~com.: 

mevrouwen Ann Vermorgen 
de heer Chris Herreman 

3. Het-Y~U-S~nbi~atmn-kt-~fleMa~I-Ambt 
de heren Jos Mermans 

Cédric Eerebout 
Francis Van Lindt 

NAAM VAN DE TECHNICI 

Vakbonden 
ACOD 
de heer Ronny Vande Winkel 

FCSOD 
de heren Willy Dubois 

André T'Seyen 



VSOA 
de heer Geert Verhavert 

IV INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK 

mevrouw Kathleen Bernaert, preventieadviseur-coördinator 

V EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK 
Dr J. Van Damme, preventieadviseur-arbeidsarts (IDEWE) 

V1 KORTE SAWIENVAmING VAN DE BESPREKINGEN OVER: 

1 .Jaarverslaa externe diensten voor  revent tie en bescherminq op het werk 
2005 
Dr. J. Van Damme, arbeidsarts geeft, via slides, een toelichting bij de jaar- 
verslagen. 

Hij vraagt bijzondere aandacht voor de aangifte van een arbeidsongeval. 
De reglementering is gewijzigd en wordt niet altijd correct toegepast. Verder 
vraagt hij ook aandacht voor de alcohol preventie. Hij stelt vast dat er een 
stijging is van het aantal afwezigheden op de consultaties. Dit laatste punt 
is een taak voor de contactpersonen. 

Als algemeen besluit vraagt hij aandacht voor problemen m.b.t. invoering 
thuis werken (clean desk, archiefbeheer), noodzaak van hergroepering van 
de werkhuizen om optimaal gebruik machinepark te realiseren en om het ri- 
sico op arbeidsongevallen te verminderen, gevolgen van de invoering van 
BBB op de personeelsleden. Er is vooral nood aan goede communicatie 
hierover om de personeelsleden te blijven motiveren. 

2.E~idemiolociisch verslaa 2005 van de externe dienst voor preventie en be- 
schermina op het werk 
Dr. J. Van Damme stelt vast dat de leeftijdspiramides eerder ongunstig blij- 
ven m.n. een brede basis van jonge werknemers ontbreekt. De sterke be- 
perking van de aanwervingen dreigt de veroudering van de effectieven nog 
te versterken. 

De belangrijkste aandoeningen blijven, zoals de voorgaande jaren, de bot- 
en gewrichtsaandoeningen, overgewicht, neuro-psychiatrische klachten en 
hart- en bloedvatenaandoeningen. 

De meeste klachten nemen toe met de leeftijd. 



De bot-en gewrichtsklachten zijn vooral aan de orde in de departementen LIN, 
AZF, WVC, EWBL en OND. Voor het departement LIN mijn de scores opvallend 
hoog maar daar wordt ook meer handenarbeid uitgevoerd. 

Ook overgewicht is typerend voor de werknemers binnen de departementen 
LIN, AZF, EWBL en OND. 

Bij mannen zijn bot- en gewrichtsklachten, overgewicht, stress en cardiovascu- 
laire klachten het meest aan de orde. 

Bij vrouwen halen de bot- en gewrichtsklachten en de neuro-psychiatrische 
klachten de hoogste scores. 

Wat de stress betreft scoort de niet werkpostgebonden stress het hoogst, zo- 
wel bij mannen als bij vrouwen en neemt toe met de leeftijd. Vrouwen halen 
globaal hogere stressscores dan mannen. Deze resultaten verschillen met de 
resultaten van de vorige jaren daar waar de werkgebonden stress op de voor- 
grond stond. 

Stress in relatie me2 alcoholgebruik komt bij mannen en vrouwen vooral voor in 
de leeftijdsgroep 51 -59 jaar. 

Rugklachten komen meest frequent voor zowel bij mannen als bij vrouwen. 
Mannen hebben meer klachten van de onderste ledematen (zware fysieke ar- 
beid) en vrouwen tussen 51 jaar-59 jaar van de bovenste ledematen (beeid- 
schermwerk). 
Gewrichtsklachten nemen toe met de leeftijd. 

Cardiologische aandoeningen zijn het belangrijkste in de leeftijdsgroep 51 -59 
jaar en zijn hoger bij de mannen dan bij de vrouwen. 

Tot slot: deze bevindingen blijven in de lijn liggen met de vaststellingen in de 
globale bevolking. 

De preventieadviseur-arbeidsarts blijft het belang van de primaire preventie 
benadrukken. Daarom zijn het aanleren van goede hef- en tiltechnieken bij 
handenarbeid, het informeren van de beeldschermwerkers over het instellen 
van goede werkhoogten en werkhoudingen, het aanmoedigen van sport en li- 
chaamsbeweging, gezondheidspromotie, vaccinatieprogramma's enz., goede 
acties die tot verbetering kunnen leiden. 

Wat de uitdagingen voor 2006-2007 betreft zal er een breuklijn mijn met de vo- 
rige epidemiologische verslagen omwille van de herstructurering van de 
Vlaamse administratie als gevolg van BBB. Hij vestigt ook de aandacht op het 
feit dat IDEWE in 2006 overschakelt op een nieuw beheersprogramma met to- 
taal andere registratiemodaliteiten. 



De voorzitter vraagt naar de reactie van de afvaardigingen van de vakbonden. 

Een afgevaardigde van de FCSOD wijst op de volgende problemen: het perso- 
neelstekort bij de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming 
op het Werk, de registratie en opvolging van arbeidsongevallen, 'Anders Wer- 
ken: clean desk, archiefbeheer, betrokkenheid van de preventieadviseurs bij 
nieuwbouw en aankoop van materiaal, verhuisoperaties. De onrust bij het per- 
soneel over BBB, zoals ook uit het jaarverslag van de externe diensten voor 
preventie en bescherming op het werk blijkt, wordt onderschat. 

De voorzitter antwoordt dat het probleem van de bestaffing van de Gemeen- 
schappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk gekend is en 
zal later op het Hoog Overlegcomité aan bod komen. 
Wat de nieuwe registratie van arbeidsongeval betreft, hierover is intern overleg 
lopende. 
Wat " Anders Werken" betreft zijn er eerder problemen in entiteiten waar An- 
ders Werken nog niet is ingevoerd. 
Wat de betrokkenheid van de arbeidsartsen betreft, is dit wel gebeurd bij het 
Ellipsgebouw, maar moet dit een permanent aandachtspunt zijn. 

3. Alaemene offerteaanvraaa aansluiting externe dienst voor preventie en be- 
schermina OP het werk 
De voorzitter geeft een stand van zaken m.b.t. de lopende algemene offer- 
teaanvraag van de externe dienst voor preventie en bescherming op het 
werk: lancering opdracht gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen 
op 6/9/2006, opening offertes op 911 0/2006. 

Het verdere verloop van de offerteprocedure zal op 1811 O en 2711 1/2006 
meegedeeld worden aan de leden van het Hoog Overlegcomité. . 



VlI HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES OVER: 

De leden van het Hoog Overlegcomité brengen unaniem een gunstig advies uit 
over de voorgelegde jaarverslagen. 

Lutgart De Buel 
Secretaris 

Yves Leterme 
Minister-president van de 
Vlaamse Regering 
i.o. Frans Cornefis 
Gevolmachtigd onderhandelaar 
Personeelszaken 


