
Globaal preventieplan 2007-2013 - Afgewerkt

 Administratie

 algemene veiligheid / comfort

uitvoering nummer taakstelling budget

jap2007-2008 A01/01 PAC Het Zuid - aanpassing ballustrade traphal 33798

jap2007-2008 A01/03 PAC Het Zuid - valbeveiliging voor werknemers die controle of onderhoud verrichten op het plat dak en de goten 7562

jap2007-2008 A01/22 Puyenbroeck - opmaak nieuwe asbestinventaris 3650

jap2007-2008 A01/23 BVDA - opmaak nieuwe asbestinventaris 964

jap2007-2008 A01/24 Mola - opmaak nieuwe asbestinventaris 314

jap2007-2008 A01/26 Puyenbroeck - vervanging daken schuilhokken (asbestcement golfplaaten) 100386

jap2008-2009 A01/37 PACZ - opfrissen van de kleedkamers voor dames en heren 455

jap2008-2009 A01/38 PACZ - herlocalisatie EHBO-lokaal 1600

jap2009-2010 A01/49 Uitleendienst - vernieuwen zonnewering 1639

jap2009-2010 A01/50 motoriseren van verplaatsbare zwembadwand 35265

jap2011-2012 A01/65 HVDE - inrichten polyvalente ruimte voor berging materiaal allerhande 0

jap2011-2012 A01/71 SCB-organiseren van het onderhoud / opbergen van arbeidsmiddelen  met aandacht voor orde en netheid 2698

Overzicht voor 'doelstelling_kort' =  algemene veiligheid / comfort (12 detailrecords)

Som 188331

 arbeidsmiddelen

uitvoering nummer taakstelling budget

jap2008-2009 A05/04 administratie -  aankoop hulpmiddelen beeldschermwerk 9350

jap2008-2009 A05/09 Het Leen - Aankoop van een nieuwe driepuntskraan 6413

jap2009-2010 A05/13 Uitleendienst: vervangen transportpakken tentoonstellingspanelen 2900

jap2009-2010 A05/14 aankoop nieuwe kantoorstoelen in functie van dynamisch zitten 138000

Overzicht voor 'doelstelling_kort' =  arbeidsmiddelen (4 detailrecords)

Som 156663

 brandveiligheid

uitvoering nummer taakstelling budget

jap2007-2008 A02/06 Het Leen - aanpassing gebouw aan de geldende normen/eisen brandweer (brand- en gasdetectie) 10836

jap2008-2009 A02/09 PACZ - aanpassen vluchtwegen ifv evacuatie tentoonstellingsruimte 43206
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Overzicht voor 'doelstelling_kort' =  brandveiligheid (2 detailrecords)

Som 54042

 collectieve beschermingsmiddelen

uitvoering nummer taakstelling budget

jap2007-2008 A04/12 PCM - trekkasten testen op hun efficiëntie 2946

recurrent beleid 2007 A04/08 PH - drukkerij - solventmetingen 288

Overzicht voor 'doelstelling_kort' =  collectieve beschermingsmiddelen (2 detailrecords)

Som 3234

 duurzaam bouwen

uitvoering nummer taakstelling budget

jap 2012-2013 A11/04-02 Het Leen - vervanging buitenschrijnwerk bosklassencentrum 31613

jap2008-2009 A11/02 Puyenbroeck - bouwen van een passief huis - administratief gebouw 366075

Overzicht voor 'doelstelling_kort' =  duurzaam bouwen (2 detailrecords)

Som 397688

 duurzaamheid / mobiliteit

uitvoering nummer taakstelling budget

jap2007-2008 A13/04 vervoersmanagement - duurzame maatregelen woon-werkverkeer 0

jap2007-2008 A13/04-01 Puyenbroeck - vervoersmanagement - duurzame maatregelen woon-werkverkeer 3432

jap2008-2009 A13/04-02 Vervoersmanagement - duurzame mobiliteit - 2009 4279

recurrent beleid 2007 A13/05-01 Voorzien van gratis openbaar vervoer voor het personeel 197007

recurrent beleid 2007 A13/06-01 Voorzien van fietsvergoeding voor het personeel 85054

recurrent beleid 2008 A13/05-02 Voorzien van gratis openbaar vervoer voor het personeel 160078

recurrent beleid 2008 A13/06-02 voorzien in  fietsvergoeding voor het personeel 91288

recurrent beleid 2009 A13/05-03 voorzien van gratis openbaar vervoer voor personeel voor wegwerkverkeer en dienstverplaatsingen 174743

recurrent beleid 2009 A13/06-03 voorzien van fietsvergoeding voor personeel voor wegwerkverkeer 73562

recurrent beleid 2010 A13/05-04 administratie - voorzien in gratis openbaar vervoer 184819

recurrent beleid 2010 A13/06-04 administratie - voorzien in fietsvergoeding voor het personeel 84670

recurrent beleid 2011 A13/05-05 administratie - voorzien in gratis openbaar vervoer 227156

recurrent beleid 2011 A13/06-05 administratie - voorzien in fietsvergoeding voor het personeel 103704

recurrent beleid 2012-2 A13/05-06 Administratie -  voorzien in gratis openbaar vervoer 463098

recurrent beleid 2012-2 A13/06-06 Administratie - voorzien in fietsvergoedingen voor het personeel 231515

Overzicht voor 'doelstelling_kort' =  duurzaamheid / mobiliteit (15 detailrecords)

Som 2084405
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 informatie / vorming

uitvoering nummer taakstelling budget

jap2007-2008 A08/05 PCM - opmaak huisreglement 0

jap2007-2008 A08/13 PCM - veiligheidsinstructiekaarten labopersoneel 0

jap2007-2008 A08/14 PCM - sensibilisatie energieverbruik 0

jap2007-2008 A08/22 Het Leen - organiseren opleiding 'zagen van hout onder spanning' 830

jap2008-2009 A08/28 Het Leen - basisopleiding organiseren voor rijden en werken met tractor 1140

jap2010-2011 A08/45 Puyenbroeck - vorming aanslagtechnieken

jap2011-2012 A08/66 PCM - opleiding preventie rugklachten 0

recurrent beleid 2009 A08/33 Administratie: opleiding leden eerste interventieteams 1890

recurrent beleid 2009 A08/34 Administratie: opleiding EHBO-ers (bedrijfseerstehulp, basis EHBO) 7432

recurrent beleid 2010 A08/46 Administratie - opleiding EIP-leden 1355

recurrent beleid 2010 A08/47 Administratie - opleiding EHBO-ers 6851

recurrent beleid 2011 A08/68 administratie - opleiding leden EIP 1779

recurrent beleid 2011 A08/70 administratie - opleiding hulpverleners (EHBO) 17230

recurrent beleid 2012-2 A08/74 Administratie - opleiding leden eerste interventieteams

recurrent beleid 2012-2 A08/75 Administratie - opleiding hulpverleners en aangeduide personen 14882

Overzicht voor 'doelstelling_kort' =  informatie / vorming (15 detailrecords)

Som 53389

 milieuzorg / wettelijke voorschriften

uitvoering nummer taakstelling budget

jap 2012-2013 A12/67 Golf Puyenbroeck - isoleren plafond cafetaria 7760

jap2007-2008 A12/01 PAC Het Zuid - implementatie maatregelen energieaudit 3836

jap2007-2008 A12/08 PCM - controle industrieel afvalwater 0

jap2007-2008 A12/13 Het Leen - aanleg composteringszone 44000

jap2007-2008 A12/14 onderzoek milieuvriendelijkheid van schoonmaakmiddelen in functie van 
aankoop en gebruik 0

jap2007-2008 A12/19 milieuvriendelijk voertuigenpark - brandstofreductie 10 % tegen 2009 (tov 2004) 0

jap2007-2008 A12/31 Het Leen - aanwenden hemelwater voor sanitair bosinfocentrum 1351

jap2007-2008 A12/35 PCM - integratie van de instructies inzake afvalverwijdering in de beschrijving van de analyse- en werkmethoden van het laboratorium 0

jap2008-2009 A12/32-01 Puyenbroeck -milieuvriendelijk voertuigenpark - aankoop/vervanging voertuig dierenpark 27057

jap2008-2009 A12/32-02 DTV - milieuvriendelijk voertuigenpark - aankoop/vervanging dienstwagen 18525

jap2008-2009 A12/32-03 PCM - milieuvriendelijk voertuigenpark - aankoop/vervanging bestelwagen 42800

jap2008-2009 A12/32-04 Sport - milieuvriendelijk voertuigenpark - aankoop/vervaning bestelwagen 19278
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jap2008-2009 A12/32-06 CAD - milieuvriendelijk voertuigenpark - vervanging wagens deputatie 214864

jap2008-2009 A12/32-07 Het Leen - milieuvriendelijk voertuigenpark - vervanging bestelwagen 23984

jap2008-2009 A12/46 hernieuwbare energie - Puyenbroeck - installatie 5-tal microwindturbines

jap2009-2010 A12/32-08 Puyenbroeck: milieuvriendelijk voertuigenpark - vervanging oude bestelwagen door elektrisch voertuig 31000

jap2010-2011 A12/56 Puyenbroeck - opvoegen halfopen verhardingen ifv beheer zonder pesticiden 8557

jap2011-2012 A12/32-10 Puyenbroeck - aankoop twee elektrische bedrijfsvoertuigen

jap2011-2012 A12/32-11 Puyenbroeck - aankoop elektrisch aangedreven toeristische trein met zonnepanelen 245669

jap2011-2012 A12/32-12 Golfcentrum - huur twee elektrische golfbuggy's

recurrent beleid 2007 A12/23 HVDE - regularisatie milieuvergunning 2722

recurrent beleid 2007 A12/25 Uitleendienst - aanvragen milieuvergunning 0

recurrent beleid 2007 A12/28 Puyenbroeck - regularisatie milieuvergunning (golfloods - dierenpark) 124

recurrent beleid 2007 A12/30 BVDA - aanvraag milieuvergunning 62

recurrent beleid 2008 A12/42 PCM - controle industrieel afvalwater 0

recurrent beleid 2009 A12/50 Puyenbroeck: controle industrieel afvalwater zwembaden 517

recurrent beleid 2009 A12/51 PCM: controle industrieel afvalwater labo 0

Overzicht voor 'doelstelling_kort' =  milieuzorg / wettelijke voorschriften (27 detailrecords)

Som 692106

 operationeel noodplan

uitvoering nummer taakstelling budget

jap 2012-2013 A09/24 PACZ - herwerken intern noodplan conform procedure noodplanning en extra oefeningen met de teams 0

jap2007-2008 A09/06 Het Leen - communicatie bij nood verbeteren door aankoop GSM/zenders 17901

jap2008-2009 A09/12 Het Leen - organisatie van drie noodoefeningen in 2008 0

jap2008-2009 A09/13 Archief - organisatie noodoefening - aandacht voor gebruik blusmiddelen 0

jap2011-2012 A09/20 HVE - aanpassen intern noodplan conform procedure noodplanning 0

jap2011-2012 A09/23 Puyenbroeck - actualiseren noodplan

Overzicht voor 'doelstelling_kort' =  operationeel noodplan (6 detailrecords)

Som 17901

 risicoanalyse

uitvoering nummer taakstelling budget

jap 2012-2013 A06/48 Puyenbroeck - loods - opmaak explosieveiligheidsdocument( houtstof) 150

jap2007-2008 A06/02 PCM - risicoanalyse monsternames en veldwerk 0

jap2007-2008 A06/07 Sportcentrum Puyenbroeck - uitvoering participatieve risicoanalyse 0

jap2007-2008 A06/11 Het Leen - geluids- en trillingsmetingen machines groendienst 0
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jap2007-2008 A06/13 Puyenbroeck - participatieve risicoanalyse 11505

jap2009-2010 A06/25 HvdE: onderzoek beeldschermwerkposten in functie van het optimaliseren ervan 0

jap2009-2010 A06/26 PCM: participatieve risicoanalyse van laboratoriumactiviteiten (biotechnologie, chemie, ...) 5252

jap2010-2011 A06/28 drukkerij - uitvoeren participatieve risicoanalyse 2832

jap2010-2011 A06/34 SCB - participatieve risicoanalyse activiteiten 4404

recurrent beleid 2007 A06/09 griepvaccinaties personeel administratie 1583

recurrent beleid 2008 A06/22 administratie - griepvaccinaties personeel (+45) 2283

recurrent beleid 2009 A06/24 Administratie: griepvaccinaties personeel 3098

recurrent beleid 2010 A06/35 administratie - griepvaccinaties personeel (+45) 2512

recurrent beleid 2011 A06/45 administratie - griepvaccinaties personeel (45+) 2608

recurrent beleid 2012-2 A06/49 Administratie - griepvaccinaties (+45jaar) 2960

Overzicht voor 'doelstelling_kort' =  risicoanalyse (15 detailrecords)

Som 39187

 stress / grensoverschrijdend gedrag

uitvoering nummer taakstelling budget

jap 2012-2013 A10/12 administratie_risicoanalyse psychosociaal welzijn 20700

Overzicht voor 'doelstelling_kort' =  stress / grensoverschrijdend gedrag (1 detailrecord)

Som 20700

 WMD-zorgsysteem

uitvoering nummer taakstelling budget

jap2007-2008 A14/03 Het Leen - minstens 50% openstaande actiepunten (=70) oplossen in 2007 0

jap2008-2009 A14/05 PCM - opmaak samenvatting belangrijkste afspraken uit procedures,instructies uit WMD-zorgsysteem op het PCM van toepassing 0

jap2011-2012 A14/07 Golf Puyenbroeck - behalen Ecolabel 'Golf & Milieu' 2747

Overzicht voor 'doelstelling_kort' =  WMD-zorgsysteem (3 detailrecords)

Som 2747

Overzicht voor 'doelgroep' =  Administratie (104 detailrecords)

Som 3710393

 Onderwijs

 algemene veiligheid / comfort

uitvoering nummer taakstelling budget

jap 2012-2013 A01/74 PTIE - schilderwerken gelijkvloers A-blok (verfraaiing) 92409

jap 2012-2013 A01/78 PTIE - voorzien van valbeveiliging bij (gedeeltelijke) renovatie dak A-vleugel 225195

jap2007-2008 A01/02 PI Heynsdaele - opmaak  nieuwe asbestinventaris 5403
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jap2007-2008 A01/04 PTIE - aanpassen toegang magazijn grondstoffen metaalbewerking/lassen 18794

jap2007-2008 A01/05 PTIN - uitbreiding atelier lassen 0

jap2007-2008 A01/06 PTIZ - signalisatie - aanbrengen pictogrammen 300

jap2007-2008 A01/08 Spectrum - vervanging toegangsdeur werkplaats door automatische schuifdeur 12091

jap2007-2008 A01/09 Spectrum - inrichten van een bijkomende berging voor onderhoudsmateriaal 250

jap2007-2008 A01/10 Spectrum - spuitcabine - toezicht verbeteren door plaatsing van branddeuren met glas 371

jap2007-2008 A01/12 PI Heynsdaele - risicoanalyse onderhoud gebouwen (toegang daken, reinigen ramen, …) 787

jap2007-2008 A01/13 PTIE - inrichting nieuwe lasserij 212753

jap2007-2008 A01/15 PTIN - opmaak nieuwe asbestinventaris 1046

jap2007-2008 A01/16 PTIZ - opmaak nieuwe asbestinventaris 1634

jap2007-2008 A01/17 PTIH Hamme - opmaak nieuwe asbestinventaris 1532

jap2007-2008 A01/18 PCVO Scheldeland - Dendermonde - opmaak nieuwe asbestinventaris 1369

jap2007-2008 A01/19 PTIE - opmaak nieuwe asbestinventaris 2075

jap2007-2008 A01/20 PCVOWD - Lokeren - opmaak nieuwe asbestinventaris 1350

jap2007-2008 A01/21 PTIN - risicoanalyse onderhoud gebouwen (toegang daken, reinigen ramen, …) 787

jap2007-2008 A01/25 Campus Henleykaai - opmaak nieuwe asbestinventaris 1865

jap2007-2008 A01/36 PSBLOM  Eeklo - schilderwerken paviljoenen 2 en 4 60402

jap2007-2008 A01/40 PTIE - verhogen veiligheid afvalwaterbehandelingsinstallatie afdeling bouw 10987

jap2008-2009 A01/28 PI Heynsdaele - Tijdelijke opslag papier en karton optimaliseren 0

jap2008-2009 A01/29 PTIZ -Overkappen van vaten voor vloeibaar afval op het containerpark 1200

jap2008-2009 A01/30 Campus Henleykaai - optimaliseren toegangsbeveiliging 8687

jap2008-2009 A01/31 PSBLO Claevervelt - Verbeteren akoestiek refter 5573

jap2008-2009 A01/32 Spectrum - Uitbreiding kleedkamer leerlingen 0

jap2008-2009 A01/33 Spectrum - Uitbreiden stapelruimte voor bouwmaterialen 3218

jap2008-2009 A01/39 PME - aanpassen hoogte ballustrade thv vluchtweg C-blok 1760

jap2008-2009 A01/41 PTIE - buitenaanleg omgeving atelier bouw ifv stapelen bouwmaterialen 16077

jap2008-2009 A01/42 PTIE - herlocalisatie oefenterrein voor cursisten OBAC 100

jap2008-2009 A01/45 PI Heynsdaele - plaatsen valbeveiliging (ladderhaken)  dak hoofdgebouw 15000

jap2008-2009 A01/46 PTIE - beveiliging ramen speelplaats en plaatsen zitbanken 981

jap2008-2009 A01/47 PTIE - verfraaien dienstengebouw

jap2009-2010 A01/52 PSBuSO: aanpassen kleedruimtes werkplaatsen - voorzien zitruimtes 1500

jap2009-2010 A01/53 PSBuSO: beperken geluidsoverlast in werkplaats bouw door inkapselen van de steenzaag 2000

jap2010-2011 A01/56 PTIE - markering loopzones personen in werkplaatsomgevingen 500

jap2010-2011 A01/57 PTIE - toegankelijkheid C-Blok (kant Roze) verbeteren 2924
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jap2011-2012 A01/07 PTIE - afbraak woningen in slechte staat 19892

jap2011-2012 A01/60 PSBUSO - inrichten 2de kleedkamer voor leerlingen werkplaatsschrijnwerker 2400

jap2011-2012 A01/63 PTIZ - renovatie van lascabines 17533

jap2011-2012 A01/64 PTIZ - ateliers 1ste graad voorzien van doeltreffende verluchting 25000

jap2011-2012 A01/70 PTIE - vernieuwen groenomgeving speelplaats

jap2011-2012 A01/72 PTIE - Aanleg rijpad voor wiellader 5500

Overzicht voor 'doelstelling_kort' =  algemene veiligheid / comfort (43 detailrecords)

Som 781245

 arbeidsmiddelen

uitvoering nummer taakstelling budget

jap 2012-2013 A05/30 PTIE- aanpassen draaibank en knip- en plooibank_mechanica + aanvullende maatregelen 35000

jap 2012-2013 A05/31 PTIE_Ergonomie verbeteren bij laden en lossen warme maaltijden t.b.v. PSBLOM

jap2007-2008 A05/01 PTIN - aankoop hefwerktuig lasafdeling 0

jap2007-2008 A05/02 PIVA -  risico beperken aan werkposten met elektrische toestellen door bedrading te 
bundelen/kanaliseren 0

jap2007-2008 A05/03 PTIH - beveiliging houtbewerkingsmachines evalueren en aanpassen 4521

jap2008-2009 A05/06 PI Heynsdaele - Ergonomie van de beeldschermwerkposten optimaliseren 5000

jap2008-2009 A05/07 PCVODS Ninove - Aankoop ontvettingstafel voor auto- en moto-onderdelen 5889

jap2008-2009 A05/08 PTIN - Optimaliseren inventaris machinepark + linken van interne nummers aan nummer inventaris 0

jap2008-2009 A05/10 PTIE - aankoop nieuwe brikettenpers voor houtafval 27748

jap2008-2009 A05/11 PTIE - aankoop wiellader 38869

jap2008-2009 A05/12 PTIE - aankoop steenverbrijzelaar 22204

jap2009-2010 A05/15 PTIZ: vervangen veiligheidsschermen machinepark mechanica 11044

jap2009-2010 A05/16 PTIZ: aanpassing werktuigmachines mechanica - wegwerken opmerkingen risicoanalyses 13990

jap2009-2010 A05/17 PTIZ: aanpassing machines carrosserie - wegwerken opmerkingen risicoanalyses 500

jap2009-2010 A05/19 PTIN: vernieuwing snijmachine keuken 860

jap2009-2010 A05/20 PTIN: beveiliging stapelrekken lasmaterialen 0

jap2009-2010 A05/21 PTIN: aankoop explosieveilige stofzuiger (zone 22) voor atelier houtbewerking 2441

jap2009-2010 A05/22 sensibiliseren inzake gebruik documentenhouders bij beeldschermwerk 3529

jap2010-2011 A05/23 PSBuSO Spectrum - aankoop explosieveilige stofzuiger 4398

jap2010-2011 A05/24 PTIE -  herzien van de individuele beveiligingsinrichting van didactische opstellingen in het atelier elektriciteit 7500

jap2010-2011 A05/29 PTIE - uitbouw procedure lockout - vergrendeling bij onderhouds- en herstellingswerkzaamheden 1500

jap2011-2012 A05/25 PSBuSO - preventieve controle en onderhoud ateliers op punt zetten 0

jap2011-2012 A05/26 PSBuSO - aanpassen werkhoogte werkbanken atelier hoeklassen om ergonomisch 1450

jap2011-2012 A05/28 PCVOWD - Lokeren - aankoop elektrische graafmachine 6050
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Overzicht voor 'doelstelling_kort' =  arbeidsmiddelen (24 detailrecords)

Som 192493

 brandveiligheid

uitvoering nummer taakstelling budget

jap2007-2008 A02/02 PI Heynsdaele - aanpassing witte villa, home en hoofdgebouw aan de geldende normen/eisen brandweer 379254

jap2007-2008 A02/04 PTIH - Hamme - renovatie academie 265745

jap2007-2008 A02/07 PTIE - aanleg brandweerweg - toegankelijkheid C-blok 128211

jap2008-2009 A02/13 BVDA -installatie alarmeringsysteem voor brand tbv PCVO Het Perspectief 5066

jap2009-2010 A02/14 PTI Zottegem: evacuatieplannen opstellen en uithangen in het gebouw 0

jap2009-2010 A02/15 PSBuSO: terrein en werkplaats toegankelijk maken voor interventie van brandweer door plaatsen sleutelkluis 200

jap2011-2012 A02/17 PCVOWD - Kerkstraat - F-Blok - realisatie nooduitgang en vervanging houten trap 7609

Overzicht voor 'doelstelling_kort' =  brandveiligheid (7 detailrecords)

Som 786085

 collectieve beschermingsmiddelen

uitvoering nummer taakstelling budget

jap 2012-2013 A04/26 nijverheidsscholen - meting polluenten werkplaatsen – lasrook

jap 2012-2013 A04/27 nijverheidsscholen- meting polluenten - houtstof

jap2007-2008 A04/01 PTIZ - inrichten voorbereidingszone (plamuurspuiten) en installatie stofafzuiging carrosserie 69110

jap2007-2008 A04/02 PTIN - vernieuwing lasrookafzuiging (bij renovatie lasatelier) 0

jap2007-2008 A04/03 PTIH - afvoer verbrandingsgassen snijtafel/aankoop nieuwe installatie met filtereenheid 19297

jap2007-2008 A04/04 Spectrum - inrichten van een veilige infrastructuur voor hoeklassen 45980

jap2007-2008 A04/05 PTIZ - installatie zomer/winterklep stofafzuiging houtbewerking 15282

jap2007-2008 A04/13 PTIE - installatie bijkomende stofafzuiging atelier houtbewerking (3stuks) 49356

jap2007-2008 A04/14 PTIH - vernieuwing stofafzuiging atelier houtbewerking 1ste graad 23930

jap2007-2008 A04/16 PTIH - Filteren dampen brandtafel / recuperatie gezuiverde lucht 23350

jap2008-2009 A04/15 PCVODS Ninove - Uitbreiding rookgasafzuiginstallatie garage 7500

jap2008-2009 A04/19 PTIE - aankoop mobiele units voor afzuiging soldeerdampen 9988

jap2010-2011 A04/22 PTIE - realisatie slijpcabine in atelier lassen (1) 2000

jap2011-2012 A04/23 PTIH - vernieuwen lasrookafzuiging 79334

jap2011-2012 A04/24 PTIH - vernieuwing houtstofafzuiging 85318

recurrent beleid 2007 A04/06 Bemonstering polluenten - houtstofmetingen in werkplaatsen houtbewerking 1106

recurrent beleid 2007 A04/07 Bemonstering polluenten - lasrookmetingen in werkplaatsen lassen 1046

recurrent beleid 2007 A04/10 PTIZ - bemonstering polluenten - solventen menglokaal carrosserie 249
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recurrent beleid 2008 A04/20 onderwijs - meting polluenten werkplaatsen - houtstof 1109

recurrent beleid 2008 A04/21 onderwijs - meting polluenten werkplaatsen - lasrook 1125

Overzicht voor 'doelstelling_kort' =  collectieve beschermingsmiddelen (20 detailrecords)

Som 435080

 duurzaam bouwen

uitvoering nummer taakstelling budget

jap 2012-2013 A11/04-04 PTI Eeklo - vervanging buitenschrijnwerk A-vleugel 280000

jap 2012-2013 A11/04-05 PTI Hamme - vervangen schrijnwerk ramen werkplaats metaal 5800

jap2008-2009 A11/03-2 PTIN - dakrenovatie /-isolatie ifv plaatsing PV-panelen 654089

jap2009-2010 A11/03-3 PTIZ: dakrenovatie-isolatie werkplaatsen ifv plaatsing PV-panelen 766099

Overzicht voor 'doelstelling_kort' =  duurzaam bouwen (4 detailrecords)

Som 1705988

 duurzaamheid / mobiliteit

uitvoering nummer taakstelling budget

jap2007-2008 A13/01 PTIZ - opstart fietspooling 0

jap2007-2008 A13/02 PTIZ - opmaak van een fietsrouteplan 0

jap2007-2008 A13/03 PTIZ - 2de handsfietsen herstellen en ter beschikking stellen van leerlingen voor kleine verplaatsingen 0

recurrent beleid 2007 A13/07-01 voorzien in gratis openbaar vervoer voor het personeel 101048

recurrent beleid 2007 A13/08-01 voorzien in fietsvergoeding voor het personeel 27765

recurrent beleid 2008 A13/07-02 voorzien in gratis openbaar vervoer voor het personeel 160078

recurrent beleid 2008 A13/08-02 voorzien in fietsvergoeding voor het personeel 45994

recurrent beleid 2009 A13/07-03 voorzien gratis openbaar vervoer voor personeel wegwerkverkeer en dienstverplaatsingen 106635

recurrent beleid 2009 A13/08-03 voorzien in fietsvergoeding voor het personeel 65244

recurrent beleid 2010 A13/07-04 onderwijs - voorzien in gratis openbaar vervoer 201163

recurrent beleid 2010 A13/08-04 onderwijs - voorzien in fietsvergoeding voor het personeel 50639

recurrent beleid 2011 A13/07-05 onderwijs - voorzien in gratis openbaar vervoer 167403

recurrent beleid 2011 A13/08-05 onderwijs - voorzien in fietsvergoeding voor het personeel 60345

recurrent beleid 2012-2 A13/07-06 Onderwijs - voorzien in gratis openbaar vervoer 365348

recurrent beleid 2012-2 A13/08-06 Onderwijs - voorzien in fietsvergoeding voor wegwerkverkeer 121724

Overzicht voor 'doelstelling_kort' =  duurzaamheid / mobiliteit (15 detailrecords)

Som 1473386

 informatie / vorming

uitvoering nummer taakstelling budget
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jap2007-2008 A08/01 PIVA - WMD communicatie verbeteren 0

jap2007-2008 A08/02 PTIZ- sensibilisering veiligheid door plaatsen infozuilen in ateliers 0

jap2007-2008 A08/06 PTIH -  herziening van veiligheidsinstructiekaarten - afstemmen op machines en leerlingen 0

jap2007-2008 A08/07 PTIH - VCA-project voor leerlingen van het 5de jaar 0

jap2007-2008 A08/08 PCVODS Oudenaarde - uitwerken specifiek werkplaatsregelement voor DOKA - afdeling fotografie 0

jap2007-2008 A08/09 PCVODS - uitwerken en installeren communicatiekanalen voor WMD - verhogen betrokkenheid personeel en cursisten 0

jap2007-2008 A08/10 PCVOM Eeklo - het gebruik van PBM's stimuleren bij de inschrijving van cursisten 0

jap2007-2008 A08/12 PCVOM - sensibilisatie lesgevers mbt verantwoordelijkheid inzake toezicht 0

jap2007-2008 A08/15 campagne preventie handletsels 0

jap2007-2008 A08/15-1 PCVO Dender en Schelde - Ninove - Campagne preventie handletsels 0

jap2007-2008 A08/15-2 PTIZ - Campagne preventie handletsels 0

jap2007-2008 A08/15-3 PCVOM -  Campagne preventie handletsels 0

jap2007-2008 A08/15-4 PM/PTIE/PCDO - campagne preventie handletsels 0

jap2007-2008 A08/23 PCVOWD - training personeel voor eerste interventie bij brand 0

jap2008-2009 A08/19-2 PI Heynsdaele - Opmaak instructiekaarten voor machines onderhoudsdienst 0

jap2008-2009 A08/19-4 PTIH - Herwerken instructiekaarten 0

jap2008-2009 A08/19-5 PTIN - Herwerken instructiekaarten

jap2008-2009 A08/19-7 Spectrum - herwerken instructiekaarten 0

jap2008-2009 A08/19-8 PTIE - herwerken instructiekaarten

jap2008-2009 A08/26 PI Heynsdaele - Schoolinfrastructuur volledig rookvrij maken en houden 100

jap2008-2009 A08/27 PTIN - Sensibilsatie leerlingen - geluid en lawaai 0

jap2008-2009 A08/29 PM/PTIE - actief integreren van nieuwe veiligheidsinstructiekaarten in praktijk/technologiecursussen van de leerlingen 0

jap2009-2010 A08/38 PTIE: campagne oog- en gehoorbescherming 0

jap2009-2010 A08/39 PTIN: leerkrachten en leerlingen informeren en sensibiliseren inzake correct heffen en tillen van toolboxmeetings 0

jap2009-2010 A08/40 PTIN: aanleren van LOTO-techniek bij elektrische werkzaamheden 700

jap2009-2010 A08/41 nijverheidsscholen: werkplaatsreglement herwerken in een meer geschikte vorm voor communicatie naar leerlingen 2039

jap2009-2010 A08/43 nijverheidsscholen: rughygiëne - opleiding monitoren per school 300

jap2010-2011 A08/50 PCVO WD - vorming rughygiëne (heffen en tillen) voor onderhoudspersoneel

jap2010-2011 A08/51 PCVO WD - keukenhygiëne - aanpassen interne werking/organisatie en vorming voor het personeel ifv uitgevoerde hygiëneaudit

jap2010-2011 A08/52 PTIZ - aanleren van rugsparende tiltechnieken voor personeel en leerlingen 0

jap2010-2011 A08/54 PTIH - aanleren van rugsparende tiltechnieken voor personeel en leerlingen 0

jap2010-2011 A08/55 PTIE - aanleren van rugsparende tiltechnieken voor personeel en leerlingen 0

jap2010-2011 A08/56 PI Heynsdaele - aanleren van rugsparende tiltechnieken voor personeel en leerlingen 0

jap2010-2011 A08/57 PSBuSO Spectrum - aanleren van rugsparende tiltechnieken voor personeel en leerlingen 0
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jap2010-2011 A08/58 PIHS- aanleren van rugsparende tiltechnieken voor personeel en leerlingen 0

jap2011-2012 A08/62 PTIN - WMD-informatie ontsluiten voor leerkrachten en leerlingen via ICT-platform 0

jap2011-2012 A08/63 PIHS - vorming schoonmaakpersoneel - rugsparende tiltechnieken 0

jap2011-2012 A08/72 PTIE - Sensibiliseren leerkrachten/leerlingen m.b.t. het afvalbeheer 390

jap2011-2012 A08/73 PTIE - Sensibiliseren leerkrachten/leerlingen m.b.t. de beheersing van kwartstof in de afdeling bouw

recurrent beleid 2009 A08/35 Onderwijs: opleiding leden eerste interventieteam 1540

recurrent beleid 2009 A08/36 Onderwijs: opleiding EHBO'ers 1625

recurrent beleid 2010 A08/48 Onderwijs - opleiding EIP-ers 1525

recurrent beleid 2010 A08/49 Onderwijs - opleiding EHBO-ers 1520

recurrent beleid 2011 A08/69 onderwijs - opleiding EIP-leden 1200

recurrent beleid 2011 A08/71 onderwijs - opleiding hulpverleners (EHBO) 900

recurrent beleid 2012-2 A08/76 Onderwijs - opleiden leden eerste interventieteams

recurrent beleid 2012-2 A08/77 Onderwijs - opleiden hulpverleners en aangeduide personen 2700

Overzicht voor 'doelstelling_kort' =  informatie / vorming (47 detailrecords)

Som 14539

 milieuzorg / wettelijke voorschriften

uitvoering nummer taakstelling budget

jap 2012-2013 A12/75 PSBuSO - Spectrum - aanleg zone voor stockage afvalstoffen op Campus Platteput (Moloks/containers) 10497

jap2007-2008 A12/02 PTIN - implementatie maatregelen energieaudit 440903

jap2007-2008 A12/06 PTIZ - energiebesparing door wegwerken verliespunten 0

jap2007-2008 A12/07 PTIZ - uitwerken energieaudit in de lessen 0

jap2007-2008 A12/09 PCVOWD Lokeren - uitvoeren energieaudit site Lokeren door Eandis 0

jap2007-2008 A12/10 Campus Henleykaai - uitvoeren energieaudit door Cenergie 14810

jap2007-2008 A12/11 PTIE - scheiding rioleringsstelsel 500463

jap2007-2008 A12/12 PTIE - aanleg omheind containerpark + satteliet aan afdeling bouw 12959

jap2007-2008 A12/15 Campus Henleykaai - verminderen van de papierafval in de restfractie 0

jap2007-2008 A12/16 PTIN - herinrichting olieopslagplaats 0

jap2007-2008 A12/18 PI Heynsdaele - installatie KWZI 175665

jap2007-2008 A12/21 PI Heynsdaele - zwerfvuil verminderen door plaatsing extra vuilnisbakken 3580

jap2008-2009 A12/32-05 PI Heynsdaele - milieuvriendelijk voertuigenpark - aankoop/vervanging dienstvoertuig 28420

jap2008-2009 A12/37 PTIH - Beperken van het gebruik van solventgedragen verven - aanleg stock watergedragen verven 0

jap2008-2009 A12/38 PIHS - Optimaliseren van het selectief inzamelen van afval 0

jap2008-2009 A12/39 PCVO WD Zele/Lokeren - uitvoeren van een lichtstudie ifv energiebesparing 0

jap2008-2009 A12/41 PCVO WD -Koevliet - oplossen lozing vetten keuken - onderzoek compostering keukenafval 0
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jap2008-2009 A12/43 PTIE - globaal afvalbeheersplan 10721

jap2009-2010 A12/52 PTIZ: nieuwe inventarisatie producten en veiligheidsinformatiebladen 0

jap2009-2010 A12/53 Spectrum: aankoop waterzuiveringsinstallatie voor reinigen schildersmateriaal - gebruikt voor waterdragen verven 4411

jap2010-2011 A12/57 Campus Henleykaai - vernieuwen automatische regeling van de verwarmingsinstallatie 274655

jap2011-2012 A12/58 PTIN - onderzoek afvalstromen en optimalisatie afvalverwijdering 0

jap2011-2012 A12/62 PSBuSO - relighting atelier lassen 14500

jap2011-2012 A12/63 PSBLO Claevervelt - installeren thermostatische kranen in C-blok 3500

jap2011-2012 A12/65 PCVOWD - Lokeren - installeren van een waterbehandeling voor de neutralisatie van de afvalwaters van de afdeling bouw 12052

recurrent beleid 2007 A12/20 PSBLOM Eeklo- aanvragen  milieuvergunning 0

recurrent beleid 2007 A12/22 PI Heynsdaele - hernieuwen milieuvergunning 2338

recurrent beleid 2007 A12/26 PCVOWD Koevliet - melding (milieuvergunning) 15

recurrent beleid 2007 A12/27 Campus platteput - milieuvergunning - uitbreiding ifv nieuwbouw 0

recurrent beleid 2007 A12/29 Campus Henleykaai - milieuvergunning hernieuwen 0

recurrent beleid 2007 A12/36 PCVO WD - Lokeren regularisatie milieuvergunning 162

recurrent beleid 2009 A12/54 PIH: controle lozing afvalwater KWZI 700

Overzicht voor 'doelstelling_kort' =  milieuzorg / wettelijke voorschriften (32 detailrecords)

Som 1510351

 operationeel noodplan

uitvoering nummer taakstelling budget

jap 2012-2013 A09/25 Campus Henleykaai - herwerken intern noodplan conform procedure noodplanning

jap2007-2008 A09/03 PI Heynsdaele - opmaak/aanpassing intern noodplan school en tehuis 0

jap2007-2008 A09/08 PCVOWD - organisatie EHBO op punt stellen 0

jap2007-2008 A09/09 PTIN - brandpreventie voor leerlingen 2e graad 0

jap2008-2009 A09/10 PI Heynsdaele -Toepassingsmogelijkheid van EHBO optimaliseren 0

jap2008-2009 A09/11 PIVA -Update intern noodplan - richtlijnen/plannen

jap2008-2009 A09/14 PTIE - alle gasafsluiters bereikbaarheid en operationeel maken 18130

jap2010-2011 A09/16 PI Heynsdaele - nazicht en aanpassing signalisatie en brandbestrijdingsmiddelen

jap2011-2012 A09/18 PTIN - aanpassen intern noodplan conform procedure noodplanning

jap2011-2012 A09/21 PIHS - aanpassen intern noodplan conform procedure noodplanning

Overzicht voor 'doelstelling_kort' =  operationeel noodplan (10 detailrecords)

Som 18130

 persoonlijke beschermingsmiddelen

uitvoering nummer taakstelling budget
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jap2008-2009 A07/02 PTIZ- Praktijkleerkrachten voorzien van doeltreffende en comfortabele gehoorbescherming (otoplastieken) 2600

Overzicht voor 'doelstelling_kort' =  persoonlijke beschermingsmiddelen (1 detailrecord)

Som 2600

 risicoanalyse

uitvoering nummer taakstelling budget

jap 2012-2013 A06/54 PTIN- risicoanalyse na renovatie atelier lassen

jap2007-2008 A06/03 PIHS - participatieve risicoanalyse voor de  afdeling lichaamsverzorging 0

jap2007-2008 A06/04 PIVA - informatisering van stockbeheer 0

jap2007-2008 A06/05 PCVOWD - Lokeren - onderzoek geluidshinder lasserij en implementatie maatregelen 0

jap2007-2008 A06/06 PTIE - onderzoek geluidshinder afdeling houtbewerking 0

jap2007-2008 A06/08 PTIN - participatieve risicoanalyse alle activiteiten 19094

jap2007-2008 A06/12 PTIZ -  participatieve risicoanalyse (carrosserie) 4280

jap2007-2008 A06/18 PTIE - risicoanalyse gebruik opslaglokaal lasgassen

jap2008-2009 A06/15 PIVA - Stockbeheer optimaliseren 0

jap2008-2009 A06/19 onderzoek en evaluatie CO2-concentratie in de klassen van het provinciaal onderwijs 550

jap2008-2009 A06/20 PTIE - participatieve risicoanalyse afdeling bouw 4925

jap2008-2009 A06/21 risicoanalyse arbeidsmiddelen meerdere locaties 39022

jap2010-2011 A06/29 nijverheidsscholen - participatieve risicoanalyse afdelingen houtbewerking 7708

jap2010-2011 A06/30 nijverheidscholen - participatieve risicoanalyse afdeling metaalbewerking 9674

jap2010-2011 A06/31 nijverheidsscholen - participatieve risicoanalyse afdelingen lassen 6371

jap2010-2011 A06/37 nijverheidsscholen - participatieve risicoanalyse afdelingen bouw 2281

jap2011-2012 A06/38 Nijverheidsscholen - risicoanalyse sanitair - brandertechniek 3775

recurrent beleid 2007 A06/10 Griepvaccinaties personeel onderwijs 2000

recurrent beleid 2008 A06/23 onderwijs - griepvaccinaties (+45) 2602

recurrent beleid 2009 A06/27 Onderwijs: griepvaccinatie personeel 3698

recurrent beleid 2010 A06/36 Onderwijs - griepvaccinaties personeel (+45) 3392

recurrent beleid 2011 A06/46 onderwijs - griepvaccinatie personeel (45+) 3616

recurrent beleid 2012-2 A06/50 Onderwijs - griepvaccinaties (+45 jaar) 6944

Overzicht voor 'doelstelling_kort' =  risicoanalyse (23 detailrecords)

Som 119932

 stress / grensoverschrijdend gedrag

uitvoering nummer taakstelling budget

jap 2012-2013 A10/11 Verbale agressie onderwijs - voorbereiding  project ter ondersteuning van de leerkrachten 4400
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jap2007-2008 A10/01 PTIN - vorming "stevig op de werkvloer" om ongewenst gedrag te voorkomen 900

jap2007-2008 A10/02 PTIN - herinrichting lerarenkamer 3992

jap2007-2008 A10/03 PI Heynsdaele - oprichting traumateam 7460

jap2007-2008 A10/04 PI Heynsdaele - project Life Space Crisis Intervention 134707

jap2007-2008 A10/05 inperken van verbaal agressief gedrag van leerlingen 6885

jap2010-2011 A10/08 PI Heynsdaele - uitwerken zinvol sanctiebeleid 0

jap2011-2012 A10/09 PHTI - praktische handvatten voor omgaan met agressie 13126

Overzicht voor 'doelstelling_kort' =  stress / grensoverschrijdend gedrag (8 detailrecords)

Som 171470

 technische installaties

uitvoering nummer taakstelling budget

jap2007-2008 A03/03 PTIH - aanpassen van de gasopslag - conform maken met wetgeving 10950

jap2007-2008 A03/04 PCVOWD - Lokeren - aanpassen elektriciteitsnet om overbelasting te vermijden 8063

jap2007-2008 A03/07 PSBLOM  Eeklo - renovatie elektrische installatie paviljoen 2 en 4 (inclusief alarminsatllatiie en buitenverlichting) 57047

jap2008-2009 A03/06 PTIE/PCVOM - Herinrichting gasverdeelinstallatie in opslaglokaal  lasgassen 15700

Overzicht voor 'doelstelling_kort' =  technische installaties (4 detailrecords)

Som 91760

 WMD-zorgsysteem

uitvoering nummer taakstelling budget

jap2008-2009 A14/06 PTIE - het percentage opgeloste actiepunten opvoeren tot 60 % 0

Overzicht voor 'doelstelling_kort' =  WMD-zorgsysteem (1 detailrecord)

Som 0

Overzicht voor 'doelgroep' =  Onderwijs (239 detailrecords)

Som 7303059

 Provincie

 algemene veiligheid / comfort

uitvoering nummer taakstelling budget

jap2008-2009 A01/43 asbestinventarissen - aanvragen attesten 0

jap2008-2009 A01/44 opmaak nieuwe/geactualiseerde asbestinventarissen 13583

jap2009-2010 A01/48 opmaak nieuwe/geactualiseerde asbestinventarissen voor provinciale eigendommen waar geen provinciepersoneel gehuisvest is 7236

jap2010-2011 A01/58 uitvoeren asbestverwijderingswerken 168910

Overzicht voor 'doelstelling_kort' =  algemene veiligheid / comfort (4 detailrecords)

Som 189729
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 brandveiligheid

uitvoering nummer taakstelling budget

jap2007-2008 A02/01 voor alle provinciale gebouwen is een verslag (niet ouder dan 5 jaar) van de brandweer beschikbaar 0

Overzicht voor 'doelstelling_kort' =  brandveiligheid (1 detailrecord)

Som 0

 duurzaam bouwen

uitvoering nummer taakstelling budget

jap2008-2009 A11/03 meerdere projecten - dakrenovaties/-isolatie  in functie van plaatsing PV-panelen (planning - dakenplan)

jap2008-2009 A11/04 meerdere projecten -vervanging van enkelwandig glas door dubbelwandig isolerende beglazing (planning -  glasplan)

Overzicht voor 'doelstelling_kort' =  duurzaam bouwen (2 detailrecords)

Som

 informatie / vorming

uitvoering nummer taakstelling budget

jap2007-2008 A08/11 samenstellen basispakket milieu en duurzaamheid voor personeel 35200

jap2007-2008 A08/16 vorming personeel ifv opbouwen, afbreken en gebruiken stellingen 6750

jap2007-2008 A08/17 communicatie - update en opmaak nieuwe lay out van de WMD intranetpagina 0

jap2007-2008 A08/18 communicatie - opmaak onthaalbrochure WMD voor nieuwe werknemers (papieren versie) 0

jap2007-2008 A08/19 herziening veiligheidsinstructiekaarten - aanpassen wmd-zorgsysteem 0

jap2007-2008 A08/24 opleiding BA4 - gewaarschuwd personeel voor werken aan elektrische installaties 1337

jap2007-2008 A08/25 opleiding BA5 + schakelen hoogspanning 4871

jap2008-2009 A08/30 groot- en verdeelkeukens - onderzoek met aandacht voor werkmethoden (HACCP, tiltechnieken) 0

jap2009-2010 A08/32 opleiding hiërarchische lijn - betrokkenheid verkrijgen voor WMD - werken aan positief klimaat 4505

jap2011-2012 A08/60 Opmaken instructiekaarten schoonmaakproducten raamcontract 0

jap2011-2012 A08/61 Rughygiëne - sensibilisatie met affiches ( heffen en tillen - kantoorwerk) 1369

jap2011-2012 A08/67 Middelenbeleid - senisbilisatie personeel 0

recurrent beleid 2007 A08/20 Vorming van de leden van de eerste interventieploeg 5865

recurrent beleid 2007 A08/21 Vorming van de leden van alle hulpverleners (EHBO) 7708

Overzicht voor 'doelstelling_kort' =  informatie / vorming (14 detailrecords)

Som 67605

 milieuzorg / wettelijke voorschriften

uitvoering nummer taakstelling budget

jap2007-2008 A12/32 milieuvriendelijk voertuigenpark - uitbouwen van een milieuvriendelijk voertuigenpark 0
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jap2007-2008 A12/33 opmaak energieprestatiecertificaten (gebouwen > 1000 m²) 20174

jap2007-2008 A12/34 meerdere locaties - plaatsen tussentellers (water, gas, elektriciteit) 3552

jap2008-2009 A12/44 ban de gloeilamp 9960

jap2008-2009 A12/45 hernieuwbare energie - voorbeeldproject fotovoltaïsche zonnepanelen 275137

jap2008-2009 A12/47 uitvoering lokaal Kyoto-protocol

jap2009-2010 A12/49 opmaak van energie- en waterbalansen voor een aantal locaties met belangrijke energie- en waterverbruiken, binnen het provinciaal patr 6958

Overzicht voor 'doelstelling_kort' =  milieuzorg / wettelijke voorschriften (7 detailrecords)

Som 315781

 operationeel noodplan

uitvoering nummer taakstelling budget

jap2007-2008 A09/01 Op iedere locatie waar provinciepersoneel tewerkgesteld is wordt jaarlijks minstens één noodoefening gehouden met evacuatie 0

jap2007-2008 A09/05 brandcentrales voorzien van digitale doormelder en aansluiten op meldkamer 0

jap2009-2010 A09/15 crisismanagement en crisiscommunicatie - generiek noodplan 1557

jap2011-2012 A09/17 EHBO - implementatie nieuwe wetgeving 0

Overzicht voor 'doelstelling_kort' =  operationeel noodplan (4 detailrecords)

Som 1557

 persoonlijke beschermingsmiddelen

uitvoering nummer taakstelling budget

jap2007-2008 A07/01 inventarisatie en centrale aankoop persoonlijke beschermingsmiddelen 0

jap2008-2009 A07/01-1 veiligheidsschoenen - inventarisatie en centrale aankoop persoonlijke beschermingsmiddelen 0

jap2009-2010 A07/01-2 handbescherming - inventarisatie en centrale aankoop persoonlijke bescherming

Overzicht voor 'doelstelling_kort' =  persoonlijke beschermingsmiddelen (3 detailrecords)

Som 0

 risicoanalyse

uitvoering nummer taakstelling budget

jap 2012-2013 A06/52 provincie – onderzoek loodconcentratie in het drinkwater

jap2007-2008 A06/01 Voorbereiding van de participatieve risicoanalyse  - in kaart  brengen van de uit te voeren pra's door het oplijsten van de verschillende ac 0

jap2011-2012 A06/41 risicoanalyses keukens

jap2011-2012 A06/42 Risicoanalyse schoonmaak 0

Overzicht voor 'doelstelling_kort' =  risicoanalyse (4 detailrecords)

Som 0

 stress / grensoverschrijdend gedrag

uitvoering nummer taakstelling budget
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jap 2012-2013 A10/10 risicoanalyses stress en grensoverschrijdend gedrag - voorbereiding nieuw project 0

jap2007-2008 A10/06 natraject risicoanalyses 0

jap2009-2010 A10/07 implementatie van geïntegreerd alcohol- en drugsbeleid 12200

Overzicht voor 'doelstelling_kort' =  stress / grensoverschrijdend gedrag (3 detailrecords)

Som 12200

 technische installaties

uitvoering nummer taakstelling budget

jap2007-2008 A03/05 inventarisatie rolpoorten en geautomatiseerde schuifpoorten -  raamcontract voor onderhoud 45447

recurrent beleid 2009 A03/08 keuring liften 5319

recurrent beleid 2009 A03/09 keuren hefwerktuigen, heftoebehoren,… 3562

recurrent beleid 2009 A03/10 keuren hoogspanningsinstallaties 2040

recurrent beleid 2009 A03/11 keuren laagspanningsinstallaties en veiligheidsverlichting 7350

recurrent beleid 2009 A03/12 keuren energieaggregaten 1252

recurrent beleid 2009 A03/13 keuren elektrische en autogene lasposten 3726

recurrent beleid 2009 A03/14 keuren gasinstallaties, brand- en gasdetectie 41420

recurrent beleid 2009 A03/15 beperkt onderzoek ondergrondse opslagtanks 1863

recurrent beleid 2009 A03/16 keuren ladders 3738

recurrent beleid 2010 A03/17 keuren liften 5664

recurrent beleid 2010 A03/18 keuren hefwerktuigen en heftoebehoren 3994

recurrent beleid 2010 A03/19 keuren gasinstallaties, brand- en gasdetectie 30175

recurrent beleid 2010 A03/20 keuren hoogspanningsinstallaties 1926

recurrent beleid 2010 A03/21 keuren laagspanningsinstallaties + veiligheidsverlichting 8019

recurrent beleid 2010 A03/22 keuren energieaggregaten 1133

recurrent beleid 2010 A03/23 keuren ladders 1944

recurrent beleid 2010 A03/24 emissiemetingen stookinstallaties 10555

recurrent beleid 2011 A03/25 keuren liften 4904

recurrent beleid 2011 A03/26 keuren hefwerktuigen en toebehoren 4136

recurrent beleid 2011 A03/27 keuren gasinstallaties, brand- en gasdetectie 28614

recurrent beleid 2011 A03/28 keuren hoogspanningsinstallaties 2249

recurrent beleid 2011 A03/29 keuren laagspanningsinstallaties + veiligheidsverlichting 19575

recurrent beleid 2011 A03/30 keuren energieaggregaten 1292

recurrent beleid 2011 A03/31 keuren ladders 2161

recurrent beleid 2011 A03/32 keuren opslagtanks stookolie 4196

recurrent beleid 2011 A03/33 keuren lasposten 4097
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recurrent beleid 2012-2 A03/34 keuren liften 12353

recurrent beleid 2012-2 A03/35 keuren hefwerktuigen en heftoebehoren 9241

recurrent beleid 2012-2 A03/36 Keuren gasinstallaties en brand- en gasdetectie 65025

recurrent beleid 2012-2 A03/37 Keuren hoogspanninginstallaties 6356

recurrent beleid 2012-2 A03/38 keuren laagspanningsinstallaties en veiligheidsverlichting 13254

recurrent beleid 2012-2 A03/39 Keuren energieaggregaten 2543

recurrent beleid 2012-2 A03/40 Keuren ladders 4767

recurrent beleid 2012-2 A03/41 Keuren opslagtanks stookolie 1873

recurrent beleid 2012-2 A03/42 keuren elektrische en autogeenlasposten 9169

Overzicht voor 'doelstelling_kort' =  technische installaties (36 detailrecords)

Som 374932

 WMD-zorgsysteem

uitvoering nummer taakstelling budget

jap2007-2008 A14/01 software voor online invullen/aanvullen werkfiches (acties) op verschillende sites 0

jap2007-2008 A14/02 Implementatie van het WMD-zorgsysteem  - toelichting alle procedures op alle locaties 0

Overzicht voor 'doelstelling_kort' =  WMD-zorgsysteem (2 detailrecords)

Som 0

Overzicht voor 'doelgroep' =  Provincie (80 detailrecords)

Som 961804

11975256Eindtotaal
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