
 

                       

Studienamiddag 

COVID-19 - Een uitdagende toekomst voor de werkgever 

Hasselt, 22 maart 2022 

 

Sinds maart 2020 bevinden we ons in een andere wereld waarin Covid-19 een belangrijke rol speelt. 

Wendbaarheid van individuen en organisaties kwam nog meer op de voorgrond te staan.  De 

generieke gids van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft 

onze bedrijven tijdens de afgelopen jaren begeleid om een gezonde en veilige werkomgeving voor 

iedereen te creëren. 

Momenteel voelen we nog erg de veranderingen die covid-19 teweeg bracht en groeit het besef dat 

we ook toekomstgericht rekening zullen moeten blijven houden met de impact van de pandemie en 

gevolgen ervan.  

We nodigen je graag uit om je te laten inspireren door gastsprekers uit de praktijk tijdens onze 

studienamiddag “Covid-19 – een uitdagende toekomst voor de werkgever”.  

Je mag je verwachten aan een algemeen kader en visie waarna enkele getuigenissen uit de praktijk 

uit verschillende sectoren op het menu staan. 

 

Met deze tips en tricks zetten we jullie graag op weg naar een constructieve coronaproof toekomst. 

 

PROGRAMMA 

13.00 :  Onthaal van de deelnemers 

13.15 :  Verwelkoming                            

Bert Lambrechts, gedeputeerde en afgevaardigd-voorzitter van het Provinciaal Comité 

Limburg voor de Bevordering van de Arbeid – Provinciaal Veiligheidscomité Limburg 

13.30 :  Visie en kader                       , 

Liesbeth Reekmans, disciplineverantwoordelijke Bouwen & Gebouwen, Idewe 

14.15 : Casus 1 : Stad Beringen                       

Sabrina Leten, hr-medewerker Stad Beringen 

14.45 :  Pauze 

15.00 : Casus 2 : Zorggroep Arum vzw                  

Valentina Poelmans, directeur personeel en organisatie 

15.30 :  Casus 3 : Coronabeleid Plukon Food Group België                         

Hilde Philtjens, preventieadviseur - milieucoördinator   

16.00 : Vraagstelling en panelgesprek 

16.30 : Einde 

 



 
 

DATUM 
22 maart 2022 
 
PLAATS 
Boudewijnzaal – Provinciehuis 
Universiteitslaan 1 
3500 HASSELT 
 
INLICHTINGEN 
Provinciaal Veiligheidscomité van Limburg 
Universiteitslaan 1 – 3500 HASSELT 
Tel. 011/23 79 08 
e-mail: veiligheidscom@limburg.be 
contactpersoon programma : Greet Caubergs, secretaris 
contactpersoon inschrijvingen : Cecile Claes 
 
INSCHRIJVEN 
De inschrijvingen, evenals de documentatie zijn volledig kosteloos en dienen te gebeuren via 
http://veiligheidscomite.limburg.be/pvl20220322form of door de gevraagde gegevens te zenden 
naar e-mail : veiligheidscom@limburg.be  
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