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"Om ongevallen met machines te vermijden, riep 
Europa destijds de machinerichtlijn in het leven. 
Heeft u als productieleider of zaakvoerder 
vragen bij de toepassing ervan? Dan kan u op de 
expertise van Franky rekenen.” 

Contactinfo 

 fdw@amelior.be 
 +32 56 23 20 70 
 Leer mij hier beter kennen: Franky 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studies 

 Industrieel Ingenieur Bouwkunde - KH.B.O. (voorheen K.I.H.W.VL), Oostende (1986-1990) 
 Preventieadviseur (voorheen diensthoofd V.G.V.) Niv.II, Vormingsinstituut voor de K.M.O., 

Brugge (1990-1991)  
 Preventieadviseur (voorheen diensthoofd V.G.V.) Niv. I. Gediplomeerde in de 

gespecialiseerde studies van veiligheidstechniek, Vrije Universiteit van Brussel (1993-1994) 
 Milieucoördinator niveau B, Syntra West, Brugge (2001-2002) 

Eindwerk: Systeemaanpak bij het invoeren IS014000 in een bouwbedrijf. 
 Quality Manager, Amelior, Kortrijk (2006) 

Eindwerk: Creatie van een bedrijfsinterne K.V.M.-website. 

Bijkomende opleidingen 

Lead Assessor OHSAS 18001 Veiligheid & Gezondheidszorgsystemen erkend door IRCA 
(december 2008) 
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Talenkennis 

Taal Begrijpen, lezen Spreken Schrijven 
Nederlands moedertaal moedertaal moedertaal 
Frans goed goed basis 
Engels goed goed goed 
Duits goed noties noties 

Loopbaan 

 2005-heden  Amelior, Kortrijk, Senior Consultant Veiligheid en Milieu 
 2003-2005  Potteau Labo NV, Kortrijk, en alle ondernemingen van de groep met 

     name Metaalconstructies Potteau N.V. (Mecop N.V.), Kortrijk; De 
     Coene Products NV.,Gullegem en Decowall NV., Templeuve (Doornik)
      Kwaliteitscoördinator, Milieucoördinator en Preventieadviseur 

 1991-1992   Preventieinstituut voor de bouwsector (N.A.V.B.), Brussel, 
     Administratief medewerker dienst ondernemingen 

 1992-1993  Ingenieur bij de studiedienst 
 1993-2003  Verantwoordelijke dienst studies en consulting / docent / trainer in 

     diverse veiligheidsopleidingen 
 2000-2003  Preventieadviseur 

Referenties 

Ervaring Preventie en Welzijn / preventieadviseur / VCA-coördinator : 
 
 Uitvoeren van consultingopdrachten, risicoanalyses, trainingen en opleidingen in diverse 

veiligheidsthema’s, aangepast aan de wensen van de klant (bv. V.C.A., BeSaCC, opleidingen 
voor LIN-AWZ,...). 

 Ruime kennis en ervaring met A.R.A.B. en CODEX-wetgeving (België), ARBO-wetgeving 
(Nederland), Franse veiligheidswetgeving en Duitse veiligheidswetgeving. .  

 Hanteren van technieken van en uitvoeren van risicoanalyses (Kinney en Fine). 
 Adviesverlening over ieder ontwerp, middel of maatregel waarvan de werkgever de 

toepassing overweegt en die rechtstreeks of onrechtstreeks, onmiddellijk of op termijn. 
gevolgen kunnen hebben voor het welzijn van de werknemers. 

 Uitwerking van sociale ATEX – stofexplosierisico’s leidend tot 
explosieveiligheidsdocumenten en verificatiedocumenten. 

 Opstellen en handhaving van procedures rond werken met derden en contractoren. 
 Coördinatiewerkzaamheden met de externe diensten voor preventie en bescherming en 

technische controle. 
 Integratie van kwaliteits-, veiligheids- en milieuzorgsysteem alsook gereedschappenkennis 

in één zorgsysteem. Met specifieke aandacht naar het instrueren van de hiërarchische lijn 
en de werknemers. 

 Het uitwerken van de bedrijfseigen veiligheidsplannen (specifiek veiligheidsplan binnen het 
kader van de veiligheidscoördinatie, globaal preventieplan, jaarlijks actieplan). 
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 Coachen en trainen op het vlak van veiligheid van de hiërarchische lijn en de werknemers. 
 Het uitwerken, opleiden naar en het uittesten van een intern noodplan (inventarisatie 

blusmiddelen, leggen van contacten met de brandweer, het uitwerken van een V.&G.- 
signalisatieplan,... ) 

 Uitschrijven van een veiligheidshandboek bruikbaar voor BeSaCC /VCA.Het opvolgen van 
opleidingsmatrix, registratie arbeidsmiddelen, onderhoud en controle arbeidsmiddelen. 

 Uitwerken van beroepsmonografieën en risicoanalyses van diverse bouwberoepen. 
 Uitwerken van projecten en studies inzake veiligheid in de bouwsector. 
 Uitschrijven en publiceren van veiligheidsnota's en teksten voor publicaties / deelname aan 

redactiecomité’s. 
 CD-Roms met risicoanalyses uitwerken inzake veiligheid en gezondheid voor de 

bouwsector. 
 CD-Roms met toolboxen inzake veiligheid en gezondheid voor de bouwsector. 
 Helpdesk (vraag & antwoord) inzake veiligheid waarbij een inlevingsvermogen naar de 

vragen van de klant belangrijk was voor het geven van goede adviezen. 
 Uitwerken en geven van opleidingen binnen het kader van Preventieadviseur niveau II - 

N.A.V.B.  
(arbeidsmiddelen en machines), Preventieadviseur niveau I - K.H. Sint Lieven, V.C.A. 
basisopleiding, V. C.A. hiërarchische lijn, Veiligheidscoördinatie niveau B (N.A.V.B.), 
Veiligheidscoördinatie niveau A (K.H.B.O./ B.M.E), diverse veiligheidsopleidingen (bv. Syntra 
West), … 

Ervaring als milieucoördinator: 
 
 Het opstarten en het aanvragen van een milieuvergunning klasse I volgens de Vlaamse 

milieuwetgeving voor de technische bedrijfseenheid POTTEAU Labo - Mecop N.V. 
 Het uitvoeren van een marktstudie voor de aankoop van een waterzuiveringsinstallatie. 
 Het opstarten van een bedrijfseigen milieuzorgsysteem om te voldoen aan de wettelijke 

bepalingen 
 Uitschrijven van een milieuhandboek bruikbaar op langere termijn voor ISO14001. 
 Het opstarten en het aanvragen van een milieuvergunning klasse II volgens de Waalse 

milieuwetgeving voor de firma Decowall N.V. 
 Het opstarten en uitwerken van een bedrijfseigen afvalstoffenregister.  
 Het opmaken, indienen en bekomen van een regularisatiedossier bij Val-I-Pac. 
 Het opvolgen van de bouwvergunningen bij de stad Kortrijk voor de firma. 
 Het uitvoeren van een marktstudie rond een vloeistofdichte piste en vervolgens na 

onderhandeling overgaan tot de bestelling er van. 
 Het uitvoeren van een studie rond het maken van aangepaste opvangbakken voor de 

opslag van gevaarlijke producten 
 Het uitvoeren van een compliance audit van de firma met de milieuwetgeving inzake opslag 

van gevaarlijke producten, gasopslag en afvalwaterlozing. 
 Het opmaken, uitwerken en opvolgen van diverse verbeterprojecten inzake milieuhygiëne. 
 Het participeren in een BodemSaneringsProject in samenspraak met een externe 

bodemdeskundige. 

 
Ervaring als kwaliteitscoördinator: 
 
 Handhaving van het kwaliteitsbeleid als directievertegenwoordiger. 
 Herziening van het kwaliteitshandboek ISO9001 :2000. 
 Het opstarten, coachen en uitwerken van diverse verbeterprojecten. 
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 Opvolging van de tussentijdse (interne en externe) audits. 
 Uitvoeren van de kwaliteitscontroles en opvolging van de kalibraties. 
 Uitvoeren van de klantenenquêtes, personeelsenquêtes e.d. en de statistische verwerking 

ervan. 
 Het uitschrijven van een kwaliteitshandboek voor een dienstverlenend bedrijf (op 

zelfstandige basis) 
 Optimalisatie van een bestaand ISO9001:2000-systeem naar ISO9001:2008. 

 

Publicaties 

 E-book: de gevolgen van de Brexit voor machinebouwers 
 Tekst i.v.m. werken met hefwerktuigen en windbelasting, Kluwer Editorial. 
 Tekst i.v.m. machines en arbeidsmiddelen alsook de nieuwe machinerichtlijn voor de 

SenTRAL-website van Kluwer. 

 

https://www.amelior.be/nl/e-book-de-gevolgen-van-de-brexit-voor-machinebouwers
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