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De Prenne is een evenement vanuit Prebes waar je netwerkt, opleidingen 
volgt en een bezoekje kan brengen aan de vakbeurs, de Commerial Corner.

Netwerken
Ontmoet medepreven-
tieadviseurs, deel al je 
ervaringen en leg volop 

nieuwe contacten.

Opleiding
Stel je dag samen door 
te kiezen uit het breed 
aanbod van opleidings-

modules.

Commercial Corner
Ontdek hier de nieuwe 
producten, diensten en 
de laatste trends uit de 

veiligheidsmarkt.

Hoogwerkers; een veilige manier om op hoogte te werken. Heb je 
al stilgestaan bij de specifieke gevaren die deze toestellen met zich 
meebrengen? Beperk je het nazicht van dergelijke toestellen tot het 
nakijken van het keuringsattest en de eventuele bemerkingen? Zou 
je hier liever wat meer over weten of heb je eens zin om zelf in een 
dergelijk toestel te staan en het werken hiermee aan de lijve te onder- 
vinden? Schrijf je in voor de praktijksessie hoogwerker/schaarlift! 

Nils Zenner, preventieadviseur, DK Rental    Dagvoorzitter: Koen Bollaerts

WORKSHOP: WERKEN IN DE HOOGTE

Hoog? Och, jij weet niet wat hoog is! 
Wacht maar eens tot je daar boven 
op staat, dat is pas hoog!

Prijs: €50 per workshop
 
Duur: 90 min.

3 workshops: 
Module 1 - 09.00u 
Module 3 - 11.05u
Module 6 - 15.25u

Max. 14 deelnemers per sessie

Vereisten: veiligheidsschoenen 
meebrengen, geen hoogtevrees 
hebben, harnas meenemen  
indien mogelijk

Heb je al eens één thema vanuit verschillende hoeken 
bekeken? Via de Welzijnsconnectie kan het! Deze 
connectie wordt gecreëerd door de samenwerking 
tussen de verschillende welzijnsdomeinen: externe 
diensten, ergonomie, gezondheid en psychosociaal 
welzijn. Deze Prenne gaan de welzijnsconnecties rond 
het thema voeding. Meer info? Zie module 1, 2, 3 en 4. 

WELZIJNSCONNECTIES

²³¸ Prebes vzw



Ontbijt

09.00u - 09.50u

Module 1

BRAND 1 Fire safety engineering. Wat kan een FSE voor de preventieadviseur betekenen?
Fire Safety Engineering (FSE) en Performance Based Design (PBD) worden vaak in één adem genoemd. Maar wat betekenen deze 
begrippen echt? En vooral, wat heb je daaraan als preventieadviseur? Dat een Fire Safety Engineer en een preventieadviseur veel 
gemeen hebben en samen efficiënt brandrisico’s kunnen beheersen, zal duidelijk worden tijdens deze en de volgende uiteenzetting. 
Bart Vanbever - Lead expert fire safety, Agoria          Dagvoorzitter: Peter Wydooghe

08.00u - 09.00u

WELZIJNSCONNECTIE 1 Externe diensten en de opleiding voedselhygiëne
Vanaf 1 januari 2016 moeten externe diensten meewerken aan de opleiding in verband met voedselhygiëne en aan de analyse van 
de risico’s inzake contact met voedingswaren betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s bij blootstelling aan 
biologische agentia op het werk. Hoe wordt dit in de praktijk aangepakt?
Dimitri Verbreyt - Segmentmanager voeding, IDEWE         Dagvoorzitter: Els Wouters

LASER SAFETY Het KB kunstmatige optische straling
Als werkgever is het niet eenvoudig om aan de vereisten omschreven in het KB kunstmatige optische straling te voldoen. In deze 
sessie bieden we je een uniek overzicht gecombineerd met tips en tricks hoe dit als fabrikant en werkgever praktisch in goede banen 
te leiden. Onderdelen die aan bod komen, zijn: laser vs high brightness, de verschillende veiligheidsnormen, opstarten van een  
laser/broadband veiligheidsprogramma ... 
Jan Daem - Optical radiation safety expert, Barco          Dagvoorzitter: Ronny Smismans

VERZORGINGSINSTELLINGEN 1 Aankoop en onderhoud van loodschorten
Om je te beschermen tegen ioniserende straling, dien je een loodschort te dragen. Aan welke eisen moet een loodschort voldoen? 
Loodschorten dienen periodiek onderzocht te worden om defecten op te sporen en om correct gebruik en bewaring te verzekeren. 
Hoe gebeurt dit het best? Een specialist fysische controle zal op deze vragen een antwoord geven.
Peter Immesoete - Erkend deskundige in fysische controle klasse II, AIB Vincotte Controlatom         Dagvoorzitter: Dominic Hermans

PSYCHOSOCIAAL WELZIJN 1 Infobesitas: de nieuwe ziekte van het bedrijfsleven
De nieuwe ziekte ‘infobesitas’ wordt gekenmerkt door een continue ‘honger’ naar informatie. Wat het is en het ontstaan ervan wordt 
verder uitgespit. Ook kijken we naar de gevolgen, klachten en gevaren ervan. Hoe kunnen we dit voorkomen en genezen via onder-
brekingsmanagement? Wat is de impact van ‘blue light’ op ons functioneren en onze slaap?
Boudewijn D’Hauwers - Preventieadviseur psychosociaal welzijn, Mensura          Dagvoorzitter: Luc Goemaere

ZORGSYSTEMEN 1 Indicatoren gebruiken om écht invloed uit te oefenen op het terrein
Indicatoren vind je in alle kleuren en maten. Deze sessie geeft je een praktisch stappenplan en een karrevracht tips om (welzijns)
indicatoren op een dusdanige manier op te stellen en te gebruiken, dat je ze ook actief kan gebruiken om de situatie op de werkvloer 
te beïnvloeden.
Anne De Middelaer & Myriam Vander Steen          Dagvoorzitter: Mark Vanden Houte

PREBENEREN 1 Aanspreken: bevelen of beleven?
Aanspreken lijkt een evidentie, we doen het dagdagelijks: in ons gezin, bij vrienden, op het werk. Aanspreken is steeds met een doel 
en de vraag is: bereiken we dat doel? Zeker bij het aanspreken op onveilig gedrag, daar willen we effect zien op lange termijn. Wat 
beïnvloedt het resultaat van aanspreken? Wat zijn de do’s en de don’ts?
Christine Wittoeck - Safety management innovator, Samurai at work         
Dagvoorzitter: Peter Engelborghs, Luk van Berendonck
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09.50u - 10.35u

Module 2 Koffiepauze

10.35u - 11.05u

BRAND 2 Fire safety engineering toegepast. Hoe zien de resultaten eruit?
Een ervaren Fire Safety Engineer illustreert aan de hand van concrete voorbeelden waar Performance Based Design het verschil kan 
maken voor brandveiligheid. Daarbij worden vragen als: ‘Wat is voldoende brandveilig?’ of ‘Is FSE economisch voordeliger of niet?’ 
niet uit de weg gegaan. En opnieuw zal blijken dat Fire Safety Engineers en preventieadviseurs variaties zijn op hetzelfde thema.
Lieven Schoonbaert - Fire Safety Engineer, Tractebel Engineering          Dagvoorzitter: Peter Wydooghe

WELZIJNSCONNECTIE 2 JobfitKMO: Gezond eten en bewegen op het werk
JobfitKMO tracht KMO’s een handje te helpen door bedrijven te begeleiden en ondersteunen bij het uitwerken van een gezond-
heidsbeleid op de werkplek. De thema’s ‘evenwichtige voeding’ en ‘lichaamsbeweging’ staan daarbij centraal. In de voorstelling zullen 
de verschillende tools van JobfitKMO besproken worden. Let’s get Jobfit!
Nick De Schuyffeleer - Adviseur, FEVIA Vlaanderen          Dagvoorzitter: Els Wouters

BOUW Opleidingssubsidies: wegwijs in Vlaamse en Europese steunmaatregelen
Investeren in medewerkers is een must. Projecten in personeelsbeleid en opleidingen voor je medewerkers gaan gepaard met een 
zeker kostenplaatje. Via diverse subsidiekanalen kan je dit verhaal financieel haalbaar houden. Tijdens de sessie loodsen wij je 
doorheen het Vlaamse en Europese subsidielandschap. We staan stil bij de vernieuwde KMO-portefeuille, de steunmaatregelen via 
sectorfondsen, enzovoort.
Joke Six - Consultant trainer HR, Syntra West          Dagvoorzitter: Koen Bollaerts

RISICOBEHEER Risico identificatie en -evaluatie: het wettelijk kader
Wat moet volgens de wetgeving met betrekking tot risico identificatie en –evaluatie? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Wat is de 
precieze taak van de preventieadviseur? Moet een preventieadviseur alleen risicoanalyses uitvoeren wanneer hij geen steun krijgt 
binnen de onderneming? In deze presentatie geeft een arbeidsinspecteur zijn mening.
Pieter De Munck - Adviseur-generaal, FOD WASO TWW Limburg en Vlaams-Brabant          Dagvoorzitter: Johan Geuens

GEVAARLIJKE STOFFEN Het antigifcentrum: is het telefoonnummer gekend of geprogrammeerd?
Iedereen zou het gratis nummer 070/245.245 (24/24) van het Antigifcentrum moeten kennen. In deze voordracht zal een beknopt 
overzicht gegeven worden van de rol van het Antigifcentrum, de kennisbank van producten, de voorraad antidota en de toxicovigi-
lantie. Ook zullen er enkele belangrijke intoxicaties (zoals CO, corrosieve producten) besproken worden. Kennis van deze informatie 
kan levensreddend zijn.
Geert Verstegen - Permanentie arts, Antigifcentrum         Dagvoorzitter: Danny De Baere

PSYCHOSOCIAAL WELZIJN 2 Analyse Veerkracht: hoe stress en energie tegelijk in kaart brengen?
Bij het burn-out preventie beleid is het ook van belang om de energiebronnen in kaart te brengen. Zowel psychosociale stress als 
energie kan tegelijk gemeten worden met een hiervoor ontwikkelde tool. Dat levert een actieplan op dat medewerkers kan motiveren 
om op een positieve manier aan hun bevlogenheid en productiviteit te werken. 
Elke Geraerts - Doctor in de psychologie en partner, Better Minds at Work          Dagvoorzitter: Luc Goemaere

ZORGSYSTEMEN 2 Aquafin: de weg naar een ISO certificaat voor Asset Management
Aquafin brengt hun verhaal over de keuze om te voldoen aan een ISO-normering voor Asset Management, namelijk de ISO-55001. Er 
wordt een toelichting gegeven over de aanpak, de hinderpalen, de successen en de meerwaarde van dit ISO-certificaat.
Bart Van Eygen - Directeur asset management, Aquafin          Dagvoorzitter: Mark Vanden Houte

PREBENEREN 1 Aanspreken: bevelen of beleven?
Aanspreken lijkt een evidentie, we doen het dagdagelijks: in ons gezin, bij vrienden, op het werk. Aanspreken is steeds met een doel 
en de vraag is: bereiken we dat doel? Zeker bij het aanspreken op onveilig gedrag, daar willen we effect zien op lange termijn. Wat 
beïnvloedt het resultaat van aanspreken? Wat zijn de do’s en de dont’s?
Christine Wittoeck - Safety management innovator, Samurai@work 
Dagvoorzitter: Peter Engelborghs, Luk van Berendonck
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11.05u - 11.55u

Module 3

BRAND 3 Hoe ga je te werk om een afwijking te bekomen ten opzichte van de wetgeving of regelgeving? 
Hoe vind je de weg door het kluwen van overheden om een afwijking te verkrijgen? Wat wordt er bedoeld met een gelijkwaardige  
maatregel?
Jan De Saedeleer - Attaché directie brandpreventie, FOD BiZa          Dagvoorzitter: Peter Wydooghe

WELZIJNSCONNECTIE 3 Diversiteit op de werkvloer, terug zeer actueel: handvatten voor het beleid 
Wereldwijd is de culturele en etnische diversiteit sterk toegenomen omwille de globalisering. De verscheidenheid - zowel in ideologie, 
godsdienst, cultuur, levensgewoonten en ras - vormen niet alleen een kenmerk, maar zijn een bron van verrijking. Hoe verschillen op 
de werkvloer beter begrepen worden en een plaats krijgen in het beleid.
Najib Chakouh - Medewerker KifKif, interculturele beweging voor gelijkheid en tegen racisme          Dagvoorzitter: Els Wouters

ERGONOMIE 1 Ergonomie in de zorg: tillen
Structuur van tilbeleid binnen onze organisatie (Zorgbedrijf Antwerpen) wordt aan de hand van 4 pijlers - namelijk de klant, de me-
dewerker, de materialen en de organisatie - gewerkt. Er werd een ‘draaiboek tillen’ uitgewerkt met concrete (meetbare)  
richtlijnen. Waar loopt men tegenaan bij het implementeren en hoe tracht men dit op te lossen binnen ons bedrijf?
Paul Letroye - Kwaliteitscoördinator, Zorgbedrijf Antwerpen          Dagvoorzitter: Jolien Van Pamel

MILIEU 1 Luchtkwaliteit en luchtverontreiniging in Vlaanderen en de relatie met het Europese beleid
Vlaanderen wordt geconfronteerd met een hoge uitstoot van luchtpolluenten. Europese luchtkwaliteitsnormen blijven een uitdaging. 
Deze sessie gaat in op een aantal nieuwe Europese initiatieven om luchtverontreiniging terug te dringen zoals de nieuwe richtlijn 
rond middelgrote stookinstallaties, de industriële emissie richtlijn én de herziening van de Nationale Emissieplafonds Richtlijn.
David Knight - Beleidsmedewerker luchtverontreiniging, LNE Vlaamse Overheid          Dagvoorzitter: Annick Heynderickx

ELEKTRICITEIT 1 AREI Aardingen in de verschillende types van gebouwen en elektrische installaties 
Hoeveel soorten aardingen bestaan er en welke zijn verplicht? Hoe is het met de onderlinge correlatie en coördinatie van de verschil-
lende types van aardingsinstallaties? Mag een bliksemafleiderinstallatie aangesloten worden op de aardelektrode van de elektrische 
installatie?
Koen Van Hemelen - Directeur J. Van Hemelen - Keuringsorganisme          Dagvoorzitter: Guy D’Hoossche

PSYCHOSOCIAAL WELZIJN 3 De risicoanalyse psychosociale risico’s: best practices en meer
Het succesvol aanpakken van de risicoanalyse psychosociale risico’s op het werk roept bij velen vragen op. In deze sessie worden 
best practices in de aanpak van dergelijke analyses besproken en het proces toegelicht. Er wordt dieper ingegaan op een participa-
tief na-traject.
Peter Decavele - Preventieadviseur psychosociaal welzijn, IDEWE          Dagvoorzitter: Luc Goemaere

ZORGSYSTEMEN 3 Uit de verstarring met een dynamisch strategisch managementsysteem
Het werken met een consistent strategisch managementsysteem met een geïntegreerde PDCA-cyclus heeft vele voordelen. Er zijn 
echter ook valkuilen. En die zitten voornamelijk in het goed toepassen van het managementsysteem. Hoe doe je dat? Waar let je op?  
Hoe zorg je dat het managementsysteem niet te star is, maar juist dynamisch inspeelt op ontwikkelingen? En wat is de relatie met 
DRBS en RIE?
Gert van den Burg - Zaakvoerder, CFO Consult          Dagvoorzitter: Mark Vanden Houte

INTERVISIE VOOR BHV’S Hoe kan een bedrijfshulpverlener de brandweer helpen?
Welke info kan een bedrijfshulpverlener best kenbaar maken bij aankomst van de brandweer? In welke mate kunnen de hulpver-
leners de brandweer ondersteunen? In welke omstandigheden kunnen hulpverleners een slachtoffer evacueren? Waarom kan het 
nuttig zijn om met een BHV-ploeg een interne oefening te organiseren?
Tim Renders - Verantwoordelijke opleidingen brandbestrijding en -preventie, EduMedic BVBA           
Dagvoorzitter: Yvan Van Damme

PREBENEREN 2 Hoe omgaan met organisatiesystemen?
Elk bedrijf heeft een organisatiesysteem. Waarom dan een organisatiesysteem volgens OHSAS18000/ISO45001, VCA of andere? 
Heeft het dan werkelijk een meerwaarde of is het uitsluitend een tijd- en geldverslindende bezigheid?
Johan Geuens - Senior consultant, Sertius CVBA          Dagvoorzitter: Peter Engelborghs

BHV

90’

90’



11.55u - 12.40u

Module 4

12.40u - 14.10u

Lunch

BRAND 4 Leerrijke branden
Welke lessen kunnen we trekken uit de brand bij een houtrecuperatiebedrijf te Brugge? 
Franky Gardin - Commandant, Brandweer Brugge          Dagvoorzitter: Peter Wydooghe

WELZIJNSCONNECTIE 4 Zorgsystemen in de voedingsector: overzicht
In deze presentatie zal een overzicht van enkele systemen gegeven worden zoals BRC, IFS, ISO22000, FAVV- en  autocontrole- 
gidsen …  Gelijkenissen en verschillen zullen bevattelijk uitgelegd worden vanuit het standpunt van een Q(ESH)-manager en  
preventieadviseur. Maar het belangrijkste blijft hoe de hiërarchische lijn en directie achter zulke systemen en de praktische  
toepassing hiervan staan. 
Yuri Cosco - Manager agrifood, Vinçotte          Dagvoorzitter: Patrik Daems

ERGONOMIE 2 Ergonomie in de zorg
Ergonomie bij het Wit Gele Kruis Oost-Vlaanderen: een continue uitdaging. Deze bijdrage levert een directe kijk in de ‘ergonomische 
keuken’ van het Wit Gele Kruis Oost-Vlaanderen aan de hand van antwoorden op de volgende vragen. Welke dienstverlening bieden 
we aan? Welke belasting brengt dat met zich mee? Welke ergonomische uitdagingen zijn daar het gevolg? Hoe proberen we dat aan 
te pakken? Hoe zien we de toekomst?
Carla Slagmulders - Verpleegkundige, Wit-gele kruis          Dagvoorzitter: Jolien Van Pamel

MILIEU 2 Geurproblematiek in Vlaanderen, een hot item: kadering, meten, beleid
Kadering van het belang van geurproblemen in Vlaanderen: hoe groot is het probleem, welke aandacht wordt eraan gegeven?  
Er wordt geduid hoe het beleid ermee omgaat, zowel naar vergunningverlening als handhaving. Verder wordt een overzicht gegeven 
van hoe geur kan gemeten worden, wat voor type geurstudies er bestaan en wanneer welk type studie best ingezet wordt. 
Toon Van Elst - Erkend VLAREL deskundige luchtverontreiniging en geur, gedelegeerd bestuurder, Olfascan NV           
Dagvoorzitter: Annick Heynderickx

ELEKTRICITEIT 2 Impact van de bouwproductenverordening bij het gebruik van kabels en leidingen in gebouwen
Deze nieuwe Europese bouwproductenverordening 305/2011/EU heeft als doel om uniforme eisen te stellen aan bouwproducten.  
De verordening heeft niet alleen gevolgen voor fabrikanten, importeurs en distributeurs. Zo zullen architecten, ingenieurs en instal-
lateurs verantwoordelijk zijn voor het selecteren van het juiste product met bijbehorende brandklasse voor de van toepassing zijnde 
situatie. 
Rudy Van den Berghe - Adjunct technisch directeur, Electro-Test         Dagvoorzitter: Guy D’Hoossche

PSYCHOSOCIAAL WELZIJN 4 Risicoanalyse psychosociale risico’s: praktijkcase implementatie en na-traject
In deze sessie wordt een praktijkvoorbeeld risicoanalyse psychosociale risico’s toegelicht met de successen en valkuilen.  
Hierin komen belangrijke en praktische tips aan het licht voor de uitvoering van een geslaagde risicoanalyse en na-traject.
Lieve Thys - Preventieadviseur, BimSem VZW De Ranken Mechelen         Dagvoorzitter: Luc Goemaere

MACHINEVEILIGHEID Veiligheidsaspecten en aandachtspunten bij mens-robot-samenwerking
Waar robots klassiek – om veiligheidsredenen – worden ingezet met een duidelijke en strikte afscheiding van werknemers, zien we 
tegenwoordig een trend naar meer intensieve samenwerking tussen mens en robot. De zogenaamde ‘collaborative robots’ zijn geen 
sciencefiction meer. Het spreekt voor zich dat dit andere aandachtspunten en veiligheidsaspecten met zich mee brengt dan de klas-
sieke ‘hekwerk’ aanpak. 
Franky Dewitte - Senior consultant, Amelior          Dagvoorzitter: Bert Brouwers

INTERVISIE VOOR BHV’S Hoe kan een bedrijfshulpverlener de brandweer helpen?
Welke info kan een bedrijfshulpverlener best kenbaar maken bij aankomst van de brandweer? In welke mate kunnen de hulpver-
leners de brandweer ondersteunen? In welke omstandigheden kunnen hulpverleners een slachtoffer evacueren? Waarom kan het 
nuttig zijn om met een BHV-ploeg een interne oefening te organiseren?
Tim Renders - Verantwoordelijke opleidingen brandbestrijding en -preventie, EduMedic BVBA           
Dagvoorzitter: Yvan Van Damme

PREBENEREN 2 Hoe omgaan met organisatiesystemen?
Elk bedrijf heeft een organisatiesysteem. Waarom dan een organisatiesysteem volgens OHSAS18000/ISO45001, VCA of andere? 
Heeft het dan werkelijk een meerwaarde of is het uitsluitend een tijd- en geldverslindende bezigheid?
Johan Geuens - Senior consultant, Sertius CVBA          Dagvoorzitter: Peter Engelborghs
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14.10u - 14.55u

Module 5

IONISERENDE STRALING Veiligheidsaspecten bij de ontmanteling van de opwerkingsfabriek Eurochemic 
Belgoprocess is verantwoordelijk voor de centrale verwerking en opslag van nucleair afval in België. Daarnaast saneert Belgoprocess 
ook buiten gebruik gestelde nucleaire installaties in België. De ontmanteling en afbraak van de opwerkingsfabriek van nucleaire 
brandstoffen Eurochemic stelde ons voor heel wat veiligheidsuitdagingen.
Paul Gielen - Preventieadviseur dienst fysische controle, Belgoprocess          Dagvoorzitter: Christl Bolle

VEILIG GEDRAG Veiligheidsobservatierondgangen
Niets zo makkelijk als een observatierondgang doen waar je het principe van de éénrichtingscommunicatie hanteert: neem je check-
list en zeg tegen je collega dat hij zijn bril niet op heeft of dat de keuring van zijn valgordel vervallen is. Het kan echter ook anders. 
Inspelen op het cruciale veiligheidsgedrag en dit aan de hand van een tool die zich leent tot een totaal andere approach. Zonder 
techniek, organisatie en innovatie te verwaarlozen. Observatierondgangen 2.0.
Filip Janssens - Safety management innnovator, Samurai at work          Dagvoorzitter: Luk Van Berendonck

EXTERNE DIENSTEN 1 Re-integratie: rol van de interne preventieadviseur
Ondanks een stagnatie van het verzuimpercentage binnen de ondernemingen, is er een sterke stijging in het aantal langdurig afwezi-
gen. Een duurzame oplossing vraagt een preventieve en integrale aanpak, met een balans tussen een reactief en proactief beleid. De 
inzet is een nieuwe mindset die naast beleidsveranderingen ook een gedragswijziging bewerkstelligt: een multidisciplinaire aanpak 
waar preventie en re-integratie gecombineerd worden.
Ellen Waldack - Preventieadviseur psychosociale aspecten, Attentia  
& Ilse Vrient - Preventieadviseur arbeidsgeneesheer, Attentia          Dagvoorzitter: Patrik Daems

MVO 1 / MILIEU Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen
Art. 8 van de Europese Richtlijn 2012/27/EU betreffende ‘energie-efficiëntie’ werd in Vlaanderen omgezet naar een verplichte energie-
audit voor ondernemingen (Vlarem). De doelstelling van de audit is om ondernemingen bewust te maken van het energiebesparings-
potentieel dat er in hun onderneming aanwezig is en de overheid hierover inzicht te geven. De audit is verplicht voor alle niet-KMO’s. 
Liesbeth Reekmans - Architect energiedeskundige preventieadviseur          Dagvoorzitter: Frank Meire

EHBO De Automatische Externe Defibrillator krijgt regelmatig aandacht in de media
De Automatische Externe Defibrillator (AED) werd de laatste jaren op heel wat publieke plaatsen geïnstalleerd. Wat is het effectieve 
nut op de werkplaats? Het uitvoeren van de risicoanalyse voor het al dan niet aanschaffen van een AED blijkt voor vele preventiead-
viseurs een probleem te zijn. Van de bedrijven met een AED doet 75% het goed. 25% van de bedrijven heeft een AED gekocht, maar 
geen verdere stappen ondernomen.
Mouloud Kalaai - Arbeidsgeneesheer, Idewe         Dagvoorzitter: Yvan Van Damme

PSYCHOSOCIAAL WELZIJN 5 Soigneer je brein
In deze sessie krijgen de deelnemers meer inzicht in enkele kenmerken van de werking van ons brein en wat we kunnen doen om 
het in de meest optimale omstandigheden te laten werken. Deze kennis toepassen voor jezelf en in het beleid van de organisatie zal 
bijdragen tot meer vitaliteit en energie, minder stress en betere kwaliteit van werken en verhogen van de veiligheid. 
Sofie Lameire - H&S senior consultant, Securex        Dagvoorzitter: Luc Goemaere

VERZORGINGSINSTELLINGEN 2 Materiaalhergebruik: naar een betere valorisatie van afval
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren ... Vaak kiezen bedrijven de makkelijkste weg en worden 
kostbare materialen ongesorteerd afgevoerd en verbrand. In deze toelichting schetst OVAM het beleid dat zij voeren om interessante 
deelstromen toch selectief in te zamelen om zo een milieuvriendelijkere verwerking én een betere valorisatie van het afval te bewerk-
stelligen.
Liesbeth Sneyers & Katrijn Siebens - Celhoofd bedrijven, OVAM          Dagvoorzitter: Dominic Hermans

Koffiepauze

14.55u - 15.25u



15.25u - 16.15u

Module 6

CULTURELE DIVERSITEIT Diversiteit op de werkvloer
In deze voordracht zullen de resultaten van wetenschappelijk onderzoek rond diversiteit op de werkvloer gepresenteerd worden 
met nadruk op concrete praktijken uit enkele sectoren. Deze ‘redelijke aanpassingen’ behelzen thema’s zoals religie op werkvloer, 
kledingcodes, aanpassing voedsel, werkuren, vakantie en fysieke taken tijdens vasten. Er zal ook even stil worden gestaan bij de 
rondtafels interculturaliteit van 2010.
Andrew Crosby - Onderzoeker, Vrije universiteit Brussel          Dagvoorzitter: Danny De Baere

GEZONDHEID Met WELFIE bouwen aan werkvermogen
Om medewerkers lang, productief en gemotiveerd aan de slag te houden werd een gratis toegankelijke online-tool WELFIE ontwik-
keld, gefinancierd door ESF. Deze tool laat toe de werknemers te sensibiliseren, maar ook feedback te geven aan zowel werknemers 
als de werkgever. In deze sessie wordt de tool voorgesteld aan de hand van concrete bedrijfscasussen.
Sofie Vandenbroeck - Onderzoeksmedewerker kennis, informatie & research, Idewe          Dagvoorzitter: Els Wouters

EXTERNE DIENSTEN 2 Gevaarlijke stoffen in een doe-het-zelf-zaak: hoe de risico’s beheersen? 
Verschillende gevaarlijke stoffen kunnen gekocht worden in doe-het-zelf-zaken. Denk maar aan aceton, zoutzuur, methanol ...  
Hoe kunnen deze producten op een veilige manier opgeslagen en gepresenteerd worden? Wat bij lekkage in de winkelrekken?  
Hoe dienen de werknemers op een veilige manier hiermee om te gaan? We tonen aan de hand van dit praktijkvoorbeeld hoe de  
interne en externe dienst kunnen samenwerken en elkaar versterken.
Anke Janssen - Preventieadviseur arbeidshygiëne, Attentia  
& Johnny Hermans - Nationaal preventieadviseur, Brico Belgium          Dagvoorzitter: Patrik Daems

MVO 2 Cradle to Cradle in de praktijk
Cradle to Cradle wordt veel als slagzin gebruikt, maar wat houdt het nu eigenlijk in? Aan de hand van bureaustoelen tonen we hoe 
dit in de praktijk in zijn werk gaat. Wat zijn de moeilijkheden? Wat kost het? Wat brengt het op? En vooral wat zijn de baten voor het 
milieu?
Jeroen Lauwereys - Account manager, BMA ergonomics         Dagvoorzitter: Frank Meire

TRANSPORT & LOGISTIEK 1 Eco-coaching voor auto- en vrachtwagenbestuurders
De motoren van vrachtwagens worden steeds milieuvriendelijker. Ook worden de voertuigen uitgerust met tal van elektronische 
hulpmiddelen waardoor er niet alleen veiliger, maar ook zuiniger gereden kan worden. De mens blijft echter de zwakke schakel. Niet 
alleen door training in voertuigkennis en rijstijl van de chauffeur gaan deze investeringen al snel renderen, maar vooral door  
continue monitoring en bijsturing worden deze resultaten spectaculair.
Pablo Cosemans - Zaakvoerder, Atrium opleidingen         Dagvoorzitter: Guido Vanhove

PBM 1 Gouden tips bij werken op hoogte en welke valbeveiliging kiezen
Simpele to-do’s and not-to-do’s bij werken op hoogte. Juist gebruik van valbeveiliging en tips om de juiste valbeveiliging te kiezen in 
functie van de risico’s.
Yves Dierickx - Business development manager BeLux, Honeywell Safety Products en Miller           
Dagvoorzitter: Guido Van Duren

VERZORGINGSINSTELLINGEN 3 Materiaalhergebruik: praktijkvoorbeeld uit de medische sector
Ziekenhuizen gebruiken, omwille van ziekenhuishygiëne, soms dure verpakkingen ter bescherming van medische arbeidsmiddelen. 
Deze bestaan vaak uit hoogwaardige materialen die na sortering nog een restwaarde hebben. Via een aantal voorbeelden schetst 
UZ Leuven de mogelijkheden en moeilijkheden die er bestaan voor de recyclage van onder andere verpakkingsmaterialen uit het 
operatiekwartier, babyflesjes …
Els Marjaux - Milieuadviseur, UZ Leuven          Dagvoorzitter: Dominic Hermans

INTERVISIE VOOR VERTROUWENSPERSONEN  
Netwerken voor Vertrouwenspersonen (LON – Lerend en Ondersteunend Netwerk)
Het LON-vertrouwenspersonen biedt de nodige netwerk opportuniteit en –ondersteuning aan voor vertrouwenspersonen, waarbij 
ook zij van elkaar kunnen leren. In deze sessies wordt via sterke interactie ingespeeld daar waar de hoogste noden zijn. Op elke 
Prenne wordt deze intervisie mede vorm gegeven door elke enthousiaste deelnemer die eigen ervaring en kennis wil delen met  
collega’s, door de opbouw van een sterk netwerk waar elk lid een meerwaarde betekent voor de ander.
Luc Goemaere - Personeels- en organisatieadviseur, psycholoog, Well2Work - HR-sparringpartners 
Sofie D’ours - Preventieadviseur psychosociaal welzijn, Stad Gent          Dagvoorzitter: Luc Goemaere

PREBENEREN 3 Hoe omgaan met organisatiesystemen?
Elk bedrijf heeft een organisatiesysteem. Waarom dan een organisatiesysteem volgens OHSAS18000/ISO45001, VCA of andere? 
Heeft het dan werkelijk een meerwaarde of is het uitsluitend een tijd- en geldverslindende bezigheid.
Johan Geuens - Senior consultant, Sertius CVBA          Dagvoorzitter: Peter Engelborghs
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16.15u - 17.00u

Module 7 Lounge bar

17.00u - 18.00u

JURIDISCHE ASPECTEN Preventieadviseur en jurist: complementaire of tegenstrijdige belangen?
In deze voordracht zal een bedrijfsjurist die tevens de opleiding van preventieadviseur niveau 1 heeft gevolgd een voorstelling geven 
over het conflict of de meerwaarde tussen de invalshoek van deze 2 werkdomeinen tijdens de analyse van een arbeidsongeval. 
Guy Moeyersoms - Senior company lawyer, Total Refining and Chemicals Business          Dagvoorzitter: Danny De Baere

SECURITY I.S.M. BOUW Cameragebruik op werven
Ook last van inbraak of vernielingen op je terrein? Naast de directe schade is ook de indirecte schade een steeds groter wordend 
probleem. Hoe kunnen camera’s helpen in het oplossen of zelfs voorkomen van inbraak of vernielingen? Kunnen we de beveiligings- 
camera ook voor andere doeleinden gebruiken? In deze sessie krijg je een overzicht van de reeds bestaande oplossingen alsook een 
blik op wat de toekomst te bieden heeft. 
Dirk Puylaert - Product manager, Securitas          Dagvoorzitter: Henk Lievens

EXTERNE DIENSTEN 3 Blootstelling aan asfaltdampen tijdens de productie van bitumen dakmembranen 
Risicoinventarisatie, evaluatie en preventiemaatregelen. Een praktische casus.
Johan Sterckx - Preventieadviseur arbeidsgeneesheer, Mensura          Dagvoorzitter: Patrik Daems

MILIEU 3 VAL-I-PAC: producentenverantwoordelijkheid voor bedrijfsverpakkingen in België
Het wetgevend kader in België en Europa en wat moet je aangeven bij VAL-I-PAC en wat bij Fost Plus? Hoe werkt het VAL-I-PAC 
systeem en welke premies kan je bekomen? Resultaten en achtergronden van dit systeem worden toegelicht. Er wordt informatie 
verschaft over het declarerenen en we hebben aandacht voor de krachtlijnen voor de toekomst van het systeem.
Johan Sneyers - Algemeen directeur, Valipac          Dagvoorzitter: Annick Heynderickx

TRANSPORT & LOGISTIEK 2 Best practice: bike@work
Door de toenemende files en de financiële stimulans van de fietsvergoeding kiezen meer en meer werknemers ervoor om woon-werk 
verplaatsingen met de fiets af te leggen. Er is wel één nadeel: het aantal fietsongevallen met werkverlet stijgt. Het BIVV lanceerde 
daarom Road safety@Work, een totaalpakket fietsveiligheid voor bedrijven met een ludieke controleactie van de wettelijk verplichte 
uitrusting en interactieve workshops die inspelen op het verkeersgebeuren en veilige attitude. 
Ivo Van Aken - Road safety advisor, BIVV         Dagvoorzitter: Guido Vanhove

PBM 2 Innovative Sustainability
Duurzaamheidsprogramma’s in de PBM-wereld worden gestimuleerd door nieuwe digitale technieken. Enerzijds zorgt de informatie 
voor de registratie van gebruikte materialen. Anderzijds identificeert het producten die de fase ‘end of use’ bereikt hebben. Na het 
doorlopen van het proces kunnen gebruikte materialen weer een nieuwe levensfase ingaan. Tijdens de presentatie wordt er ook een 
demonstratie van Smart Shoe verzorgd.
Pascal van Ophoven - Marketing manager, Emma Safety Footwear         Dagvoorzitter: Guido Van Duren

OVERHEIDSDIENSTEN Veiligheid op openbare speelterreinen
Bijna alle steden en gemeenten beschikken over openbare speelterreinen. In deze presentatie zal een toelichting worden gegeven bij 
de toe te passen wetgeving en normen, alsook zullen goede en slechte praktijkvoorbeelden worden voorgesteld.
Jean-Pierre Stouten - Preventieadviseur, Ethias          Dagvoorzitter: Geert Aerens

INTERVISIE VOOR VERTROUWENSPERSONEN  
Netwerken voor Vertrouwenspersonen (LON – Lerend en Ondersteunend Netwerk)
Het LON-vertrouwenspersonen biedt de nodige netwerk opportuniteit en –ondersteuning aan voor vertrouwenspersonen, waarbij 
ook zij van elkaar kunnen leren. In deze sessies wordt via sterke interactie ingespeeld daar waar de hoogste noden zijn. Op elke 
Prenne wordt deze intervisie mede vorm gegeven door elke enthousiaste deelnemer die eigen ervaring en kennis wil delen met  
collega’s, door de opbouw van een sterk netwerk waar elk lid een meerwaarde betekent voor de ander.
Luc Goemaere - Personeels- en organisatieadviseur, psycholoog, Well2Work - HR-sparringpartners 
Sofie D’ours - Preventieadviseur psychosociaal welzijn, Stad Gent          Dagvoorzitter: Luc Goemaere

PREBENEREN 3 Hoe omgaan met organisatiesystemen?
Elk bedrijf heeft een organisatiesysteem. Waarom dan een organisatiesysteem volgens OHSAS18000/ISO45001, VCA of andere? 
Heeft het dan werkelijk een meerwaarde of is het uitsluitend een tijd- en geldverslindende bezigheid.
Johan Geuens - Senior consultant, Sertius CVBA          Dagvoorzitter: Peter Engelborghs
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LOCATIE
Donderdag 16/06/2016

Flanders Expo
Maaltekouter 1, 9051 Gent

www.flandersexpo.be

INSCHRIJVEN
Je kan je online inschrijven via de 

website: www.prebes.be

Vooraf inschrijven is noodzakelijk!

ALL-IN
Je kan deelnemen via de all-in formule. 
Voor € 249 excl. btw ga je naar het ont-
bijt en de lunch, kies je 7 modules en 

ontvang je alle module teksten.

COMBIPAS
Via een Combipas kan je je inschrijven 
voor 4 Prenne’s aan het voordeeltarief 
van € 796 excl. btw. De Combipas geeft 
toegang voor 4 Prenne’s met de All-in 
formule, op te nemen in het jaar van 

aankoop. 

BETALEN
Na inschrijven ontvang je een fac-
tuur. Je kan tot 40% reduceren via de 
kmo-portefeuille. De bedrijven die nog 
geen Prebes lid zijn, betalen € 75 excl. 

btw abonnementskost.

ATTEST
Na de Prenne ontvang je digitaal een 
aanwezigheidsattest. Dit attest kadert 
in de wettelijke bijscholing voor pre-
ventieadviseurs, milieucoördinatoren 

en veiligheidscoördinatoren.

€

ANNULEREN
Annuleren kan kosteloos tot 8 dagen 
voor het evenement. Na deze datum 
blijft het inschrijvingsbedrag verschul-
digd. Er kan steeds een vervanger de  

gereserveerde plaats innemen. 

DATA
• Dinsdag 20 september 2016 

Kortrijk Xpo
• Donderdag 1 december 2016 

De Montil Affligem
• Dinsdag 7 maart 2017 

Stayen Sint-Truiden
• Donderdag 15 juni 2017 

Ter Elst Edegem

CONTACT
Prebes coördinatiecentrum

Diestersteenweg 88
3510 Kermt

T 011 28 83 40
info@prebes.be
www.prebes.be

Ontbijt
8.00u

Module 2
9.50u

Module 1
9.00u

Module 3
11.05u

Pauze
10.35u

Module 4 
11.55u

Lunch
12.40u

Module 5
14.10u

Pauze
14.55u

Module 6
15.25u

Lounge Bar
17.00u

Module 7
16.15u

Gevorderden Interactief Bedrijfshulp-
verlener

BHV
Vertrouwens-

persoon
Praktijkcase Praktijk



PRENNE 38 - INSCHRIJVINGSFORMULIER

 O Brand 1
 O Welzijnsconnectie 1
 O Laser safety
 O Verzorgingsinst 1
 O Psycho 1
 O Zorgsystemen 1
 O Werken in de hoogte - 90’
 O Prebeneren 1 - 90’ 

€ 25
€ 0
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 50
€ 50

Lidnummer: 

Voornaam: 

Naam:

Bedrijf:

Functie:

E-mail:

Tel. nummer:

Bedrijf:

Straat:

Postcode:

Gemeente:

Btw-nummer:

Bestelbonnummer:

Ik betaal met combipas nummer:

MODULE 1 - 09.00u

 O Brand 2
 O Welzijnsconnectie 2
 O Bouw 
 O Risicobeheer 
 O Gevaarlijke stoffen
 O Psycho 2
 O Zorgsystemen 2
 × Werken in de hoogte - 90’ 
 × Prebeneren 1 - 90’

€ 25
€ 25
€ 25
€ 0
€ 25
€ 25
€ 25
€ 50
€ 50

MODULE 2 - 09.50u

 O Brand 3
 O Welzijnsconnectie 3
 O Ergonomie 1
 O Milieu 1
 O Elektriciteit 1
 O Psycho 3
 O Zorgsystemen 3
 O Werken in de hoogte - 90’
 O Prebeneren 2 - 90’
 O Intervisie - 90’

€ 0
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 50
€ 50
€ 50

MODULE 3 - 11.05u

 O Brand 4
 O Welzijnsconnectie 4
 O Ergonomie 2
 O Milieu 2
 O Elektriciteit 2
 O Psycho 4
 O Machineveiligheid
 × Werken in de hoogte - 90’
 × Prebeneren 2 - 90’
 × Intervisie - 90’

€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 0
€ 25
€ 25
€ 50
€ 50
€ 50

MODULE 4 - 11.55u

 O Ioniserende straling
 O Veilig gedrag
 O Externe diensten 1
 O MVO 1 / Milieu
 O EHBO
 O Psycho 5
 O Verzorgingsinst 2

€ 0
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25

MODULE 5 - 14.10u

 O Culturele diversiteit
 O Gezondheid
 O Externe diensten 2
 O MVO 2
 O Transport & logistiek 1
 O PBM 1
 O Verzorgingsinst 3
 O Werken in de hoogte - 90’
 O Prebeneren 3 - 90’
 O Intervisie - 90’

€ 0
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 50
€ 50
€ 50

MODULE 6 - 15.25u

 O Juridische aspecten
 O Security
 O Externe diensten 3
 O Milieu 3
 O Transport & logistiek 2
 O PBM 2
 O Overheidsdiensten
 × Werken in de hoogte - 90’
 × Prebeneren 3 - 90’
 × Intervisie - 90’

€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 0
€ 50
€ 50
€ 50

MODULE 7 - 16.15u

Totaal excl. 21% btw: €

Datum 

Handtekening

 O Onbijt
 O Lunch
 O Alle digitale teksten
 O All-in*

* 7 modules, ontbijt, lunch  
en de digitale teksten

€ 25
€ 50
€ 50
€ 249

EXTRA OPTIES

PERSOONLIJKE GEGEVENS FACTURATIE GEGEVENS

Zie cover voor meer info

HOE INSCHRIJVEN?
Schrijf je online in en ontvang direct 

jouw inschrijvingsbevestiging. 


