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Aanwinsten 

Januari 2023 

 

Eindwerken, papers en groepswerken kan je opvragen via mail. Boeken kan je ter plaatse inzien of 

ontlenen. We kunnen je ook inspiratielijsten-op-maat bezorgen.  

Wil je op de hoogte blijven van toekomstige aanwinsten?  

Abonneer je op de nieuwsbrief voor preventieprofessionals   

 

Michiel Wellens, Herman Verdyck en Willem Kolpa  

veiligheidsinstituut@ap.be 

 

We zijn verhuisd: Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen 

ALGEMEEN 

Handboek Welzijn op het werk  
Stefaan Henderieckx (red.) 

Volledige herziene editie van dit standaardwerk  

over welzijn op het werk.  

Veiligheidsinstituut - AP Hogeschool (2022) – boek bestellen 

 

 

EINDWERKEN 

Arbeidsmiddelen 

Integratie van een cobot op de SITMA verpakkingslijn 

Auteur: M. Paret – 2022 

Ontwikkeling, aankoop en opstart van een op maat gebouwde ontstapelinstallatie in een 

verpakkingslijn van een drukkerij, om het tillen van zware lasten te beperken. 

Eindwerk preventieadviseur niveau 2 - Syntra SBM 

RI&E werken met conventionele draaibank 

Auteur: M. Derden - 2022 

Met feitenboom arbeidsongeval, indienstellingsverslag en verwijzingen naar machinerichtlijn en SIL 

niveau. Uitgevoerd in een KMO machinebouw. 

Eindwerk perventieadviseur niveau 2 - Syntra Business PXL 

Risicoanalyse Trommelinstallatie 

Auteur: D. Wertelaers - 2022 

Taakrisicoanalyse in een steenfabriek. 

Bachelorproef Preventieadviseur niveau 2 - Integrale Veiligheid - AP Hogeschool 

https://www.ap.be/veiligheidsinstituut/informatiecentrum/inspiratielijsten
http://www.veiligheidsinstituut.be/#nieuwsbrief
mailto:veiligheidsinstituut@ap.be
mailto:veiligheidsinstituut@ap.be
https://www.ap.be/veiligheidsinstituut/publicaties/boek-welzijn-op-het-werk-editie-2022
https://www.ap.be/veiligheidsinstituut/publicaties/boek-welzijn-op-het-werk-editie-2022
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Arbeidsplaatsen 

Het veiligheidsinstructiehandboek : Veiligheid en welzijn op producties en 

evenementen 

Auteur: L. Lagring - 2022 

Bevat het handboek (met veel aspecten van welzijn) voor productiemedewerkers op producties en 

evenementen van de VRT. 

Eindwerk preventieadviseur niveau 2 - Syntra SBM 

Opstellen van een standaard omtrent de minimum vereisten van de arbeidsplaats 

bij Brandweer Zone Rand : Gebaseerd op de resultaten van de jaarlijkse 

rondgangen 

Auteur: V. van der Waal - 2022 

Bachelorproef Preventieadviseur niveau 2 - Integrale Veiligheid - AP Hogeschool 

Veilig werken bovenop tankwagens 

Auteur: T. Fasseur – 2022 

Met beschrijving van meldingen van incidenten en ongevallen door vallen van hoogte bij het laden 

en lossen van tankwagens, Taakrisicoanalyses (Risicograaf) en participatieve risicoanalyse 

(Sobane). PBM en CBM worden voorgesteld. 

Bachelorproef Preventieadviseur niveau 2 - Integrale Veiligheid - AP Hogeschool 

Bouwplaatsen, TMB   

Het gebruik van steigers op de Tijdelijke of Mobiele bouwplaats : risico analyse en 

checklist voor de inspecteur 

Auteur: S. Nijs - 2022 

De auteur onderzoekt de ontwikkeling van een bruikbare checklist voor de inspecteur TWW tijdens 

de inspectie van steigers op de tijdelijke of mobiele bouwplaats. 

Eindwerk preventieadviseur niveau 2 - Veiligheidsinstituut - AP  Hogeschool 

Het verhogen van de veiligheid en het welzijn van steigerbouwers 

Auteur: M. Van hessche - 2022 

Risicoanalyse van het veiligheidsbeleid en bespreking van eindeloopbaanbegeleiding bij een 

dienstverlener industrieel onderhoud. 

Eindwerk preventieadviseur niveau 2 - Syntra SBM 
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Chemische agentia 

Hoe kan Bobbejaanland het beheer en de opslag van gevaarlijke stoffen 

optimaliseren? Van de aankoop tot de afvalverwerking 

Auteur: J. Wintermans - 2022 

Inventarisatie van producten en SDS-fiches op verschillende locaties in het attractiepark. Met 

verbetermaatregelen en het uittesten van nieuwe software voor het beheer. 

Bachelorproef Preventieadviseur niveau 2 - Integrale Veiligheid - AP Hogeschool 

 

Noodplanning en brandpreventie 

Analyse tot opstelling van het brandpreventiedossier voor het ITG 

Auteur: M. Arvanitidis - 2022 

Vergelijking van risicoanalysemethodes voor brandveiligheid op een campus van het Instituut voor 

Tropische Geneeskunde, met kantoren, labo’s, leslokalen, cryobank en polikliniek. 

Bachelorproef Preventieadviseur niveau 2 - Integrale Veiligheid - AP Hogeschool 

Brandpreventie op de arbeidsplaatsen, Containers Maes site Tessenderlo 

Auteur: M. Bosmans - 2022 

Brandrisicoanalyse op een recyclagepark, met FRAM-ini voor kantoren, garages en loodsen en Six 

step methode. 

Bachelorproef Preventieadviseur niveau 2 - Integrale Veiligheid - AP Hogeschool 

Het uitwerken van een brandpreventiedossier voor de nieuwe burelen van Bio-

Dynamics 

Auteur: K. Debevere - 2022 

De aanpak van het brandpreventieplan voor de nieuwbouw kantoor en loods van een bouwbedrijf. 

Eindwerk preventieadviseur niveau 2 - Syntra SBM 

Opstellen van het intern noodplan en digitaal preventieplan 

Auteur: W. Van Hasselt - 2022 

Herziening van het noodplan voor nieuwe kantoren en 3 bedrijfshallen van een bouwbedrijf 

(woningbouw). Met risicoanalyse (Fram-ini en Six step methode), evacuatieplan en beschrijving 

van een digitaal interventieplan (DIP). 

Bachelorproef Preventieadviseur niveau 2 - Integrale Veiligheid - AP Hogeschool 
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Optimalisatie risicoanalyse brand en uitwerking maatregelen 

Auteur: J. Vandeweghe – 2022 

Risicoanalyse in een recyclagebedrijf van koper, uitvoering met de Fram-ini methode voor enkele 

zalen. 

Bachelorproef Preventieadviseur niveau 2 - Integrale Veiligheid - AP Hogeschool 

Risicoanalyse brand van het cultuurcentrum De Stringe 

Auteur: L. Beulque - 2022 

Een industriegebouw werd in 1978 verbouwd tot cultuurcentrum en voor buitenschoolse 

kinderopvang. 

Eindwerk preventieadviseur niveau 2 - Syntra SBM 

Het opstellen en implementeren van de evacuatieprocedure voor kraanoperatoren 

en kraantechniekers 

Auteur: L. Ides - 2022 

Uitwerking van procedures en instructie voor veilige evacuatie uit containerkranen op een 

haventerminal op basis van een risicoanalyse. 

Bachelorproef Preventieadviseur niveau 2 - Integrale Veiligheid - AP Hogeschool 

 

Werken met Derden, contractors 

Werken met derden in Centrum d’Abdij 

Auteur: L. Verhaeghe - 2022 

Kantoren, lokalen en zalen in een abdijgebouw staan ter beschikking van externe gebruikers 

(bezoekers en aannemers). 

Eindwerk preventieadviseur niveau 2 - Syntra SBM 

 

 

 

Ergonomie, Fysieke belasting 

Ergonomie aan de werkpost 

Auteur: A. Vandevoorde - 2022 

Risicoanalyse en verbetervoorstellen van werkposten horizontale freesmachine en bevoorrading 

metaalbewerkingsvloeistof bij een machinebouwer. 

Eindwerk preventieadviseur niveau 2 - Syntra SBM 
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Ergonomie in de afdeling pick and pack binnen Atlas Copco Power Tools 

Distribution Hoeselt 

Auteur: T. Aerts - 2022 

Risicoanalyse fysieke ergonomie (met KIM-tillen) in een magazijn. 

Bachelorproef Preventieadviseur niveau 2 - Integrale Veiligheid - AP Hogeschool 

Evaluatie gebruik pneumatische personentakel in destillatiekolom 

Auteur: D. Verheijen – 2022 

Bespreekt de vervanging van touwladders door een personentakel bij betreding van tanks. 

Bachelorproef Preventieadviseur niveau 2 - Integrale Veiligheid - AP Hogeschool 

Preventiebeleid ergonomie: INEOS Oxide 

Auteur: R. De Gendt – 2022 

Evaluatie van procedures, met uitwerking van een  werkpostanalyse van de buitenoperator van de 

ALKOX-afdeling (ergonomiecheck). 

Bachelorproef Preventieadviseur niveau 2 - Integrale Veiligheid - AP Hogeschool 

 

Psychosociale risico's 

Beschrijving, evaluatie en optimalisatie van de aanpak van de psychosociale 

risico’s in maatwerkbedrijf Trianval anno 2022 

Auteur: J. Van de Gracht - 2022 

Onderzoek in een toeleveringsbedrijf (verpakking, houtbewerking), met een anonieme bevraging 

en evaluatiegesprekken. 

Eindwerk preventieadviseur niveau 2 - Syntra SBM 

Straling 

Kunstmatige optische straling, Risicoanalyse 

Auteur: S. Claes - 2022 

Risicoanalyse met Borealis risicomatrix voor laser en lassen bij producent van granulaatkorrels. 

Bachelorproef Preventieadviseur niveau 2 - Integrale Veiligheid - AP Hogeschool 


