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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.

Ervaar deze Prenne zelf het belang van de veiligheids-
gordel! Het is niet enkel belangrijk om voorin je gordel 
vast te klikken, maar ook achteraan. 86% draagt de 
gordel voorin en 63% draagt de gordel achterin. 80% 
van de overlijdens bij de inzittenden vooraan, hadden 
vermeden kunnen worden indien de inzittenden ach-

terin hun gordel hadden vastgeklikt. 

‘Go for zero’ maakt bestuurders en passagiers bewust 
van de gevaren en de mogelijke gevolgen bij het niet 

dragen van de gordel, ook voor korte afstanden. 

Kom naar deze simulatie en laat je overtuigen van het 
belang van het dragen van de veiligheidsgordel!

TUIMELWAGEN 
GO FOR ZERO!

Deze Prenne is er een samenwerking met VMx,  een 
vereniging die professionele ondersteuning biedt 
aan de milieuprofessional bij de uitoefening van zijn 
of haar beroep. VMx verzorgt maar liefst 6 modules 
binnen het thema milieu, met onderwerpen zoals 
(gerecycleerde) afvalstoffen, afvalcode, afvalbeheer... 

IN SAMENWERKING MET...

²³¸ Prebes vzw

Prenne 39 wordt een echte primeur, we zitten namelijk 
in een nieuwe locatie: Kortrijk. We zien je daar!

NIEUWE LOCATIE

GO FOR ZERO
ANIMATIE TUIMELWAGEN



Ontbijt

09.00u - 09.50u

Module 1

BRAND 1 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB 28/03/2014): een stand van zaken na 2 jaar
Deze sessie geeft je een algemeen overzicht van de stand van zaken, 2 jaar na het verschijnen van het KB. Welke brandrisico- 
analyses worden er zoal gebruikt en aangewend? Een dozijn tips en tricks worden aangereikt om te komen tot een goed en aan-
vaardbare brandrisicoanalyse, wat slechts één onderdeel is van het brandpreventiedossier. Wat is hierin de rol en de visie van de 
FOD WASO-inspectie? En wat is de rol van de bevoegde preventieofficier?  
Stefaan Onraedt - Zaakvoerder, Stefaan Onraedt Safety           
Dagvoorzitter: Dirk Lootens

08.00u - 09.00u

MILIEU 1 Legionella: wetgeving, analyse en beheersplan
Legionella is een staafvormige bacterie, onderverdeeld in verschillende serogroepen. Door aërosolvorming van besmet water, komt 
de bacterie via ademhaling in de longen terecht, waardoor een dodelijke longontsteking kan optreden. De analyse hierop gebeurt via 
klassieke uitplating of met de PCR-methode. Een beheersplan voor Legionella is wettelijk vereist voor bepaalde instellingen. 
Els Wauman - Technisch-comercieel medewerker en Stefanie Hamelink, kwaliteitsverantwoordelijke, Servaco Food Control          
Dagvoorzitter: Annick Heynderickx

DRUKVATEN Corrosiefenomenen in drukvaten: wat zijn de gevaren?
Een technisch probleem zoals de (metallurgische) toestand van drukvaten is de laatste jaren niet aan de aandacht van de media  
ontsnapt. De Reactor Pressure Vessels van Doel 3 en Tihange 2 waren de bekommernissen. Ook in de procesindustrie zijn voor- 
beelden terug te vinden. De primaire oorzaak is vaak terug te voeren tot productie-defecten. Kunnen deze defecten groeien?  
Een belangrijke factor hierbij is corrosie van de wand van het drukvat. 
Walter Bogaerts - Professor Department Materiaalkunde & Centrum voor Nucleaire Techniek, KU Leuven           
Dagvoorzitter: Christl Bolle

ZORGSYSTEMEN Nucleaire beveiliging: basisprincipes
De wet van 15 april 1994 werd in 2011 uitgebreid met 4 KB’s, handelend over onder andere fysieke bescherming, vitale zones en  
categorisatie van kerntechnisch materiaal. Aan de hand van open source-materiaal wordt het juridisch kader vertaald naar de  
praktijk. Tevens wordt er ook aandacht besteed aan het beheer van nucleaire documenten en het begrip veiligheidsmachtiging.  
Als afsluiter staan we ook stil bij de evolutie in de nabije toekomst.
Guy Vanderschelden - Safety assessor fire protection & nuclear security, BEL V                 
Dagvoorzitter: Mark Vanden Houte

EXTERNE DIENSTEN 1 Langdurig zieken terug aan het werk. Kan dat?
Het nieuwe KB betreffende re-integratietrajecten wijzigt het KB gezondheidstoezicht. Voortaan zal de preventieadviseur- 
arbeidsgeneesheer langdurig zieke werknemers, met een arbeidsovereenkomst, kunnen helpen bij het opnieuw aan het werk gaan. 
De vraag tot re-integratie kan gesteld worden door de werknemer (of zijn behandelend arts, indien de werknemer akkoord is),  
de medisch adviseur of de werkgever. 
Chris Verbeek - Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, directeur medisch toezicht, IDEWE           
Dagvoorzitter: Patrik Daems

PREBENEREN 1 ‘Werkbaar werk’ vanuit 2 invalshoeken 
Enerzijds is er het Huis van Werkvermogen en anderzijds de werven van Kris Peeters. Werkbaar werk gaat uiteraard veel breder 
dan ergonomie. Het Huis stelt werkbaar werk eigenlijk voor als het dak op een huis met 4 verdiepingen: gezondheid, competenties, 
motivatie en werkomstandigheden. Bij Kris Peeters gaat het over flexibiliteit, de oudere medewerker, loopbaansparen en preventie 
van stress of burn-out.
Roeland Motmans - VerV           
Dagvoorzitter: Peter Engelborghs

90’

WELZIJNSCONNECTIE 1 Healthy Alpro Programma
In deze module wordt uitgelegd waarom er bij Alpro voor een gezondheidsbeleid (het Healthy Alpro Programma) gekozen wordt.  
We bespreken enkele initiatieven en hoe het programma past binnen de cultuur en het HR-beleid van Alpro. Wat hebben we geleerd 
uit de afgelopen 6 jaar, sinds het begin van het gezondheidsbeleid?  
Bart Noppe - Senior HR manager Wevelgem & Supply Chain, Alpro C.V.A.            
Dagvoorzitter: Els Wouters



09.50u - 10.35u

Module 2 Koffiepauze

10.35u - 11.05u

BRAND 2 Opslag van brandbare vloeistoffen in kunststoffen intermediate bulk containers
Intermediate bulk containers (IBC’s) zien er vaak onschuldig uit, maar zijn een potentieel brandgevaar op de werkvloer. 
Wat is een goede praktijk?
Bernard Becuwe - Loss prevention consultant engineer, Verzekering FM-Global          
Dagvoorzitter: Dirk Lootens

MILIEU 2 Afvalbeheer in de onderneming: een introductie
In deze eerste sessie rond afval vertrekken we vanuit de Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen (via het cradle-2-cradle-concept) die de 
basis legt voor het bewerkstelligen van een kringloopeconomie. We staan kort stil bij de belangrijkste bepalingen en achtergronden 
uit het Materialendecreet en richten ons op de praktische organisatie van afvalbeheer (en het verbeteren ervan) in de onderneming.
Anthony De Proft - Docent, Hogeschool Odisee en auteur ‘Afvalbeheer voor milieuprofessionals’          
Dagvoorzitter: Herman Van Broeck

PSYCHOSOCIAAL WELZIJN 1 Detectie psychosociale risico’s: analyse en opvolging alarmindicator
De detectie en opvolging van de psychosociale risico’s blijft voor veel bedrijven nog een uitdaging. Op vraag van FOD-WASO werd 
dan ook een alarmindicator ontwikkeld die de mogelijkheid geeft om op relatief eenvoudige wijze psychosociale risico’s te detec- 
teren. Deze pre-diagnostische tool stelt de werkgever in staat een beleid op te stellen om psychosociale risico’s te voorkomen.
Deze sessie is een herhaling van Prenne 37 in Sint-Truiden op 22/03/16. 
Jan van Peteghem - Professor, KU Leuven          
Dagvoorzitter: Luc Goemaere

ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN KB elektromagnetische velden: praktisch bekeken
Aangezien er in elk bedrijf blootstelling is aan elektromagnetische velden wordt elke interne preventieadviseur geconfronteerd met 
het nieuwe KB: elektromagnetische velden. Hoe kan men op een snelle, maar toch betrouwbare wijze met een risico-evaluatie  
aantonen dat er aan de grenswaarden voldaan is en er geen specifieke risico’s zijn? Van een ingewikkelde tekst naar een  
gemakkelijke praktijk.
Maurits De Ridder - FOD WASO, UGent, BSOH          
Dagvoorzitter: Dirk Wynants

EXTERNE DIENSTEN 2 Geluid- en trillingsbeheersing bij het plaatsen van windmolens op volle zee
Wanneer comfort een actieve peiler van de veiligheid wordt. International Maritime Organization-regulaties versus de Belgische 
wetgeving.Kris Gettemans - Arbeidshygiënist, Mensura         
Dagvoorzitter: Patrik Daems

GEZONDHEID 1 Minder zitten op de werkvloer via een computer-tailored tool: ‘start to stand’ 
Niemand twijfelt nog aan de voordelen van meer bewegen, maar waarom wordt er ook stil gestaan bij het belang van ‘minder zitten’? 
Staan werknemers en -gevers wel open voor een verandering in de zitcultuur? Wat is haalbaar en effectief om ons zitgedrag te  
veranderen op het werk? We hopen een wetenschappelijk antwoord te formuleren op deze vragen.  
Katrien De Cocker - Onderzoeker, departement Bewegings- en Sportwetenschappen, UGent          
Dagvoorzitter: Els Wouters

PREBENEREN 1 ‘Werkbaar werk’ vanuit 2 invalshoeken 
Enerzijds is er het Huis van Werkvermogen en anderzijds de werven van Kris Peeters. Werkbaar werk gaat uiteraard veel breder dan 
ergonomie. Het Huis stelt werkbaar werk eigenlijk voor als het dak op een huis met vier verdiepingen: gezondheid, competenties, 
motivatie en werkomstandigheden. Bij Kris Peeters gaat het over flexibiliteit, de oudere medewerker, loopbaansparen en preventie 
stress/burn-out.
Roeland Motmans - Verv          
Dagvoorzitter: Peter Engelborghs

90’



11.05u - 11.55u

Module 3

BRAND 3 Vuistregels voor veiligheidsafstanden bij incidenten in je bedrijf 
We geven je nuttige vuistregels om op te nemen in je intern noodplan. Welke afstand dient je eerste interventieploeg aan te houden? 
Verbeter je interventiestrategie verder met deze eenvoudige regels.
Joeri Adriaensens - Kapitein, brandweerzone Centrum Oost-Vlaanderen          
Dagvoorzitter: Dirk Lootens

MILIEU 3 Méér of minder afval? Het onderscheid tussen afvalstoffen en grondstoffen
Vlaanderen moet een recyclingmaatschappij worden waarin de productie van afval wordt voorkomen en afvalstoffen zo veel mogelijk 
als grondstof worden gebruikt. Waar ligt precies de grens tussen afvalstof en grondstof? Wat met de expliciete uitzondering op het 
begrip afvalstof voor de ‘bijproducten’ en voor de ‘einde-afvalfase’? Hoe vlot worden grondstofverklaringen verleend?
Isabelle Larmuseau - Advocate, LDR Advocaten          
Dagvoorzitter: Herman Van Broeck

PSYCHOSOCIAAL WELZIJN 2 
Samenwerking klinisch psycholoog en preventieadviseur voor herstel en re-integratie bij burn-out 
In deze sessie wordt dieper ingegaan op wat helpt en niet helpt in het herstel van burn-out. Welke samenwerkingen zijn hiervoor 
nodig? Hierin wordt concreet geschetst hoe je meer impact kan hebben door de preventieadviseur en HRM op verschillende  
ogenblikken in de behandeling te betrekken en hoe je een succesvolle re-integratie kan voorbereiden.
Tine Daeseleire - Consultant, The Human Link          
Dagvoorzitter: Luc Goemaere

SECURITY Omgaan met illegale migratie in de transportsector
De huidige migratiecrisis heeft niet enkel een sterke economische, politieke en menselijke impact, maar heeft ook gevolgen voor de 
verantwoordelijkheid van vrachtwagenchauffeurs in de transportsector. Het niet optimaal opnemen van deze verantwoordelijkheid 
kan bovendien ernstige financiële gevolgen hebben, zowel voor het transportbedrijf als voor de vrachtwagenchauffeur zelf.
Dirk Calemyn - Politiecommissaris op rust          
Dagvoorzitter: Henk Lievens

MVO Duurzaamheid in de praktijk  
Duurzaamheid mag geen hol begrip blijven dat stopt met grote, soms loze beloftes. In de praktijk kunnen bedrijven en organisaties 
met kleine acties duurzaamheid concreet maken. In de uiteenzetting worden een aantal cases toegelicht, alsook het opzet van het 
charter Duurzaam Ondernemen.
Philippe Tavernier - Algemeen coördinator duurzame economie, POM West-Vlaanderen          
Dagvoorzitter: Frank Meire

INTERVISIE VOOR BHV’S Organisatie van de eerste hulp en het beleid rond arbeidsongevallen
Toelichting rond de uitgewerkte risicoanalyse EHBO die werd uitgevoerd in een groot distributiebedrijf van auto-onderdelen.  
We bespreken de organisatie van de eerstehulpverlening en het beleid dat werd uitgewerkt naar arbeidsongevallen toe, de samen-
werking met het plaatselijke ziekenhuis en het beleid rond aangepast werk voor de werknemer. Dit aangepast werk wordt  
geadviseerd door de bedrijfsverpleegkundige of bedrijfsarts aan de hand van een matrix. 
Kristel Knops - Preventieadviseur - arbeidsarts, Mensura          
Dagvoorzitter: Yvan Van Damme

PREBENEREN 2 ‘Werkbaar werk’ vanuit 2 invalshoeken 
Enerzijds is er het Huis van Werkvermogen en anderzijds de werven van Kris Peeters. Werkbaar werk gaat uiteraard veel breder 
dan ergonomie. Het Huis stelt werkbaar werk eigenlijk voor als het dak op een huis met 4 verdiepingen: gezondheid, competenties, 
motivatie en werkomstandigheden. Bij Kris Peeters gaat het over flexibiliteit, de oudere medewerker, loopbaansparen en preventie 
van stress of burn-out.
Roeland Motmans - VerV          
Dagvoorzitter: Peter Engelborghs

90’

90’

BHV



11.55u - 12.40u

Module 4

12.40u - 14.10u

Lunch

BRAND 4 50 Leerrijke branden
Welke oorzaken kunnen er zijn? Wat zijn de gevolgen? En hoe kunnen we ze voorkomen? 
Marc Van Den Broeck - FAIP          
Dagvoorzitter: Dirk Lootens

MILIEU 4 Het allesbehalve theoretische belang van een juiste afvalcode 
In deze presentatie worden volgende punten aangehaald: het klasseren van afval met aandacht voor het afstemmen van de gevaren- 
eigenschappen uit de Europese afvalregelgeving op CLP, de nieuwe OVAM handleiding bij EURAL, de Europese guidance bij de  
EURAL, de discussies rond ecotoxicologie HP14, de grenzen van het begrip afval en de gevolgen van een afvalcode.
Mike van Acoleyen - Senior project manager waste policy studies, ARCADIS          
Dagvoorzitter: Herman Van Broeck

PSYCHOSOCIAAL WELZIJN 3 Werkhervatting na langdurige afwezigheid: info voor werkgever en werknemer
Het aantal en de duur van de langdurige afwezigheden om medische redenen stijgt. De voornaamste oorzaken van deze afwezig- 
heden zijn psychische stoornissen en aandoeningen van het bewegingsapparaat. Terug aan het werk gaan na een lange afwezigheid 
om medische redenen roept vragen op. FOD WASO heeft hiervoor 2 documenten uitgegeven.
Marthe Verjans - Preventieadviseur, Groep Idewe          
Dagvoorzitter: Luc Goemaere

RISICOBEHEER Iedereen betrekken bij een dynamische en gestructureerde risico-inventarisatie
Risico-inventarisatie voor een organisatie van 2500 medewerkers? Een bedrijf dat vrachtwagens bouwt, met assemblage, logistiek, 
customer care… ? Een methode uitgevoerd door de afdelingen mét de operatoren én die voldoet aan de wetgeving?  
Dit implementeren bij de vrachtwagendivisie van Volvo Gent bleek een hobbelige weg. Wat zijn de successen, valkuilen en sleutels 
voor een goed resultaat? 
Marina Dhondt - H&S manager, Volvo Group Belgium NV          
Dagvoorzitter: Johan Geuens

ERGONOMIE 1 Houdingsgerelateerde problemen bij tablet en gsm gebruik: detectie en richtlijnen
Tablets, smartphone zijn veelvuldig gebruikte IT-communicatie- en consultatiemiddelen. Hun gebruik neemt toe zowel in tijdsduur 
als frequentie, dit heeft mogelijks gevolgen voor comfort en gezondheid van de gebruikers, groot en klein. Onderzoek en detectie van 
houdingsgerelateerde klachten, wat zijn de ergonomische aandachtspunten nu en in de toekomst? 
Annick Timmermans - Professsor faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen, UHasselt         
Dagvoorzitter: Luc De Vriendt

PREBENEREN 2 ‘Werkbaar werk’ vanuit 2 invalshoeken 
Enerzijds is er het Huis van Werkvermogen en anderzijds de werven van Kris Peeters. Werkbaar werk gaat uiteraard veel breder 
dan ergonomie. Het Huis stelt werkbaar werk eigenlijk voor als het dak op een huis met 4 verdiepingen: gezondheid, competenties, 
motivatie en werkomstandigheden. Bij Kris Peeters gaat het over flexibiliteit, de oudere medewerker, loopbaansparen en preventie 
van stress of burn-out.
Roeland Motmans - VerV          
Dagvoorzitter: Peter Engelborghs

90’

INTERVISIE VOOR BHV’S Organisatie van de eerste hulp en het beleid rond arbeidsongevallen
Toelichting rond de uitgewerkte risicoanalyse EHBO die werd uitgevoerd in een groot distributiebedrijf van auto-onderdelen.  
We bespreken de organisatie van de eerstehulpverlening en het beleid dat werd uitgewerkt naar arbeidsongevallen toe, de samen-
werking met het plaatselijke ziekenhuis en het beleid rond aangepast werk voor de werknemer. Dit aangepast werk wordt  
geadviseerd door de bedrijfsverpleegkundige of bedrijfsarts aan de hand van een matrix. 
Kristel Knops - Preventieadviseur - arbeidsarts, Mensura          
Dagvoorzitter: Yvan Van Damme

90’



14.10u - 14.55u

Module 5

ONDERWIJS 1 Bereikbaarheid van schoolgebouwen voor de brandweer 
Om een schoolgebouw met een brandweerwagen vlot te kunnen benaderen, moeten soms hindernissen overwonnen worden. We 
kennen het allemaal: een geparkeerd voertuig, een bloembak, een fietsenrek… Tijdens deze sessie krijg je praktische tips over organi-
satorische maatregelen die kunnen genomen worden om de bereikbaarheid van je gebouw voor de brandweer optimaal te houden.
Geert Blancke - Pedagogisch coördinator, Provinciale Brandweerschool Oost-Vlaanderen          
Dagvoorzitter: Lieve Sablain

MILIEU 5 Kwaliteitsborging voor gerecycleerde afvalstoffen
Waarom is een kwaliteitsborgingssysteem voor jou van belang? Door je afval correct te beheren daalt je afvalfactuur. Als afnemer 
van gerecycleerde materialen kies je voor een leverancier met een helder kwaliteitsborgingssysteem. Een recyclagebedrijf kan enkel 
het vertrouwen van zijn klanten winnen en behouden door kwaliteit te leveren. Een kwaliteitsborgingssysteem is dus van doorslag-
gevend belang. 
Rudy Meeus - Hoofdadviseur afdeling afval- en materialenbeheer, OVAM          
Dagvoorzitter: Herman Van Broeck

PSYCHOSOCIAAL WELZIJN 4 Terug aan het werk na een burn-out  
Vandaag de dag komt het thema burn-out meer en meer in het daglicht. Maar wat wanneer een medewerker met burn-out terug 
komt werken? Is het team daar klaar voor? Weet de leidinggevende wat hij/zij moet doen of hoe hiermee om te gaan? Zowel de 
leidinggevende, het team als de medewerker dienen hierbij ondersteuning te krijgen, opdat de re-integratie na deze ziekte vlot kan 
verlopen en opgevolgd worden. 
Caroline Tan - Preventieadviseur, Securex          
Dagvoorzitter: Luc Goemaere

VERZORGINGSINSTELLINGEN 1 Witte rook voor een rookverbod in de thuiszorg? 
Een (zwangere) werknemer die werkt in een privéwoning waar gerookt wordt, kan zich niet beroepen op de huidige rookwetgeving 
om zichzelf (en haar ongeboren kindje) te beschermen. Onderzoekers van de KU Leuven onderzochten de mogelijkheden tot  
uitbreiding van het rookverbod in opdracht van ‘Kom op tegen Kanker’. Familiehulp probeert haar medewerkers te beschermen  
tegen tabaksrook en geven in deze sessie praktische info.
Nora Mettioui - Expert rechtsbescherming, ‘Kom Op Tegen Kanker’ & Marleen Maes - Hoofd IDPBW, Familiehulp VZW        
Dagvoorzitter: Dominic Hermans

GEZONDHEID 2 Lang stilzitten: ook voor bedrijven een hele uitdaging
Voor deze module kan je beter even gaan staan! Langdurig zitten ofwel sedentair gedrag is namelijk schadelijker voor je gezondheid 
dan gedacht. Tijdens deze module zullen we ‘stilstaan’ bij: wat is sedentair gedrag, wat doet het met onze gezondheid en hoe beïn-
vloedt onze werkomgeving het aantal uren zitten? Daarnaast reiken we enkele concrete handvatten en praktische voorbeelden aan 
om zelf aan de slag te gaan in je bedrijf. 
Femke Demeester - Stafmedewerker sedentair gedrag, VIGeZ          
Dagvoorzitter: Els Wouters

ERGONOMIE 2 
Case-study: Morgen enkel nog iPads? Ergonomische risico’s bij het gebruik van de tablet in commerciële functies
In deze studie bij Bank J. Van Breda & Co onderzochten we de ergonomische voor-en nadelen van veelvuldig tabletgebruik in een 
professionele omgeving. We bekeken de wetgeving, speurden het internet af naar buitenlands onderzoek, sprokkelden adviezen van 
professionals en gingen op zoek naar accessoires die de ergonomische score van tablets kunnen verhogen.
Liesbeth De Peuter - De Peuter NV          
Dagvoorzitter: Luc De Vriendt

Koffiepauze

14.55u - 15.25u

BOUW 1 (On)bekende en (on)beminde bouwrisico’s: vanuit het oogpunt van (bouw)materialen 
Tijdens deze sessie zullen de risico’s vanuit de bouwmaterialen (zoals glas, gepolierd beton, cement...) en deels ook vanuit  
plaatsingstechnieken behandeld worden. Weinig gekende Europese websites, codes en bestekken zullen gepresenteerd worden om 
deze risico’s te beheersen. 
Danny De Baere - Adviseur Algemene Directie Humanisering  Arbeid, FOD WASO          
Dagvoorzitter: Koen Bollaerts



15.25u - 16.15u

Module 6

ONDERWIJS 2 Brandwerende deuren: praktische toepassing en gebruik in schoolgebouwen
Compartimentering van schoolgebouwen is voor iedereen een gekend begrip. Dit gebeurt ondermeer door het plaatsen van brand-
deuren. Wij gingen op zoek naar cases om aan te tonen dat niet elke branddeur om het even waar kan geplaatst worden. In deze 
sessie gaan we aan de hand van foto’s en praktijkvoorbeelden de ‘do’s and dont’s’ van branddeuren aankaarten.
Heidi Van Horebeek - Preventieadviseur, VISO Roeselare          
Dagvoorzitter: Lieve Sablain

MILIEU 6 Transitie naar circulair ondernemen: de rol van de milieucoördinator
Materialen zijn de dragers van onze productie- en consumptiepatronen, maar ook leggen ze een veel te hoge milieudruk op de  
aarde. Bovendien ontstaat er een bevoorradingsrisico voor onze bedrijven: de mondiale vraag neemt toe, maar de productie stag-
neert. Herbruikbaarheid van producten en grondstoffen dient dan ook te worden gemaximaliseerd. Hoe kan de milieucoördinator de 
transitie naar een circulaire bedrijfsvoering ondersteunen?
Jiska Verhulst - Directeur, Plan C          
Dagvoorzitter: Herman Van Broeck

MACHINEVEILIGHEID EG-verklaringen, constructiedossiers en initiële keuringen: praktische ervaringen  
Ook niet-Europese constructeurs brengen producten met al dan niet correcte CE op de Europese markt. De CE documenten blijven 
vaak achterwege, de correctheid ervan is niet altijd duidelijk. Praktische voorbeelden van situaties, vervalsingen en beoordelingen 
van documenten door een aangemelde instantie en tevens keuringsinstantie met betrekking tot de indienstelling zullen gegeven 
worden.
Peter Goetschalckx - Productmanager hijs- & heftoestellen, preventieadviseur, BTV          
Dagvoorzitter: Danny De Baere

VERZORGINGSINSTELLINGEN 2 I.S.M. BRAND Speel niet met vuur! 
Brandblusoefeningen zijn vaak een compromis tussen enerzijds blusoefeningen met een echt vuur en anderzijds oefenen op de reële 
werkvloer, rekening houdend met alle aanwezige randvoorwaarden die het blussen bemoeilijken. Met behulp van concrete hulpmid-
delen is het toch mogelijk om een aantal brandsituaties ter plekke te simuleren. Een bijkomend voordeel is dat dergelijke opleidingen 
de dienstregeling minder verstoort.
Jan Van Brussel - Medewerker brandpreventie dienst Preventie & Milieu, UZ Leuven         
Dagvoorzitter: Dominic Hermans

WELZIJNSCONNECTIE 2 Risicoanalyse in een groentenverwerkend bedrijf
Voedingsbedrijven hebben vaak te kampen met heel wat specifieke risico’s: werken met snijmachines, besloten en gekoelde ruim-
ten, werken met anderstaligen... De risicoanalyse van een groentenverwerkend bedrijf wordt overlopen. De belangrijkste risico’s en 
preventiemaatregelen worden toegelicht.
Donat Callewaert - Regionaal manager Risicobeheer, Groep IDEWE         
Dagvoorzitter: Els Wouters

ERGONOMIE 3 Minder zitten op kantoor in praktijk
Bedrijven hebben reeds heel wat getest met zit-statafels, staand vergaderen, pauzesoftware, bureaufietsen, meer dynamisch  
werken, sensibilisatie, enz... De Vlaamse Ergonomie Vereniging verzamelde deze goede praktijken om minder te zitten op kantoor. 
In deze sessie worden alle resultaten toegelicht met een aanzet tot een multi-dimensionele aanpak. 
Stephan Tomlow - Preventieadviseur ergonomie, Provikmo VZW         
Dagvoorzitter: Roeland Motmans

INTERVISIE VOOR VERTROUWENSPERSONEN 
Netwerken voor Vertrouwenspersonen (LON - Lerend 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

90’



16.15u - 17.00u

Module 7 Lounge bar

17.00u - 18.00u

BOUW 2 Collectieve bescherming in de bouw: een praktische invulling
Heel wat bouwbedrijven hebben nog veel werk om de wetgeving aangaande de collectieve beschermingsmiddelen een praktische 
invulling te geven. Denk maar aan onder andere het opmaken van een risico-inventarisatie en -analyse. De preventiedienst van  
Allianz Benelux nv heeft in samenwerking met enkele grote bouw-ondernemingen hier een praktische tool voor uitgewerkt. 
Remi Verbert - Preventie-ingenieur AO, Allianz Benelux NV          
Dagvoorzitter: Koen Bollaerts

MILIEU 7 Slibverwerking: van afval een grondstof maken 
Door het exponentieel toenemend aantal waterzuiveringsinstallaties is de valorisatie van waterzuiveringsslib een beroep op zich 
geworden, dat de nodige expertise vraagt. Deze expertise heeft over laatste decennia enorm veel creativiteit en flexibiliteit moeten 
tonen. Deze is dusdanig geëvolueerd in een context waarbij enerzijds het wetgevend kader een belangrijke rol speelt, maar ander-
zijds en vooral ook de economische impact nooit te verwaarlozen valt. 
Olivier Hoste - Head of commercial development, Sede Benelux          
Dagvoorzitter: Herman Van Broeck

VEILIG GEDRAG De valkuilen van de leidinggevende
We pretenderen en stimuleren vanuit de ivoren management toren graag dat er op managementniveau voldoende praktisch inzicht is 
en blijft van datgene wat zich in de dagelijkse praktijk afspeelt. Maar is dat werkelijk ook waar? Merken we de hordeloop die we als 
leidinggevende voor onszelf creëren ook op? En draagt ons gedrag bij aan een daadwerkelijke ‘buy-in’ van de medewerkers, om zo te 
zorgen voor een duurzaam gevoel van echte toegevoegde waarde aan de safety culture?
Raf Ostach - Safety management innovator, Samurai@work          
Dagvoorzitter: Luk Van Berendonck

VERZORGINGSINSTELLINGEN 3 Preventie van prikrisico’s in UZ Leuven
In functie van dit eindwerk, werd in UZ Leuven onderzocht welke preventiemaatregelen al dan niet consequent worden toegepast op 
de werkvloer. Naast deze werkpostanalyse ontwikkelde UZ Leuven in samenwerking met UNAMEC een database waarin leveranciers 
hun prikveilige systemen kunnen catalogeren. Dit laat iedere actieve gebruiker (preventieadviseur, aankoper...) toe om op te zoeken 
welke systemen er op de markt bestaan.
Jeroen Tenbergen - Masterstudent Occupational Health, Safety & Environmental Management, KU Leuven campus Brussel         
Dagvoorzitter: Dominic Hermans

WELZIJNSCONNECTIE 3 EHEDG-guidelines: principes van hygiënisch ontwerp
De European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG) is een wereldwijde organisatie die de productie van veilig te consume-
ren levensmiddelen wil stimuleren door het hygiënisch concipiëren van apparatuur en het juiste gebruik ervan. Zowel producenten 
van apparatuur, de voedingsindustrie, onderzoeksinstellingen en overheden maken er deel van uit. We geven een globaal overzicht 
en introductie in de problematiek.
Frank Moerman - KU Leuven & EHEDG Belgium         
Dagvoorzitter: Danny De Baere

PBM’S Statische elektriciteit, op de administratieve en technische werkvloer 
Soms lopen er zaken fout waar je geen vat op blijkt te hebben. Een productieproces dient stilgelegd, mensen lopen rond met  
onverklaarbare klachten, krijgen te pas of the onpas elektrische schokken, etc. Wat zijn de gevolgen van statische elektriciteit die 
niet statisch maar dynamisch blijkt te zijn? Een onzichtbare boosdoener, die wel degelijk onschadelijk gemaakt kan worden.
Bruno Depré - Zaakvoerder, B.A.S.S.(Belgium’s-A-StaticScience)          
Dagvoorzitter: Guido Van Duren

INTERVISIE VOOR VERTROUWENSPERSONEN 
Netwerken voor Vertrouwenspersonen (LON - Lerend 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
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LOCATIE
Dinsdag 20/09/2016

Kortrijk Xpo
Doorniksesteenweg 216, 

8500 Kortrijk

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
• Donderdag 1 december 2016

De Montil Affligem
• Dinsdag 7 maart 2017

Stayen Sint-Truiden
• Donderdag 15 juni 2017

Flanders Expo
• Donderdag 21 september 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
Praktijk- 

voorbeeld
Praktijk



PRENNE 39 - INSCHRIJVINGSFORMULIER

 O Brand 1
 O Milieu 1
 O Drukvaten
 O Zorgsystemen
 O Externe diensten 1
 O Welzijnsconnectie 1
 O Prebeneren 1 - 90’ 

€ 0
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 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 Milieu 2
 O Psychosociaal 1 
 O Elektromagn. velden
 O Externe diensten 2
 O Gezondheid 1
 × Prebeneren 1 - 90’

€ 25
€ 25
€ 25
€ 0
€ 25
€ 25
€ 50

MODULE 2 - 09.50u

 O Brand 3
 O Milieu 3
 O Psychosociaal 2
 O Security
 O MVO
 O Prebeneren 2 - 90’
 O Intervisie voor BHV’s - 90’

€ 25
€ 25
€ 25
€ 0
€ 25
€ 50
€ 50

MODULE 3 - 11.05u

 O Brand 4
 O Milieu 4
 O Psychosociaal 3
 O Risicobeheer
 O Ergonomie 1
 × Prebeneren 2 - 90’
 × Intervisie voor BHV’s - 90’

€ 25
€ 25
€ 0
€ 25
€ 25
€ 50
€ 50

MODULE 4 - 11.55u

 O Onderwijs 1
 O Milieu 5
 O Psychosociaal 4
 O Verzorgingsinst. 1
 O Gezondheid 2
 O Ergonomie 2
 O Bouw 1

€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 0

MODULE 5 - 14.10u

 O Onderwijs 2
 O Milieu 6
 O Machineveiligheid
 O Verzorginginst. 2
 O Welzijnsconnectie 2
 O Ergonomie 3
 O Intervisie voor VP’s - 90’

€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 0
€ 50

MODULE 6 - 15.25u

 O Bouw 2
 O Milieu 7
 O Veilig gedrag
 O Verzorginginst. 3
 O Welzijnsconnectie 3
 O PBM’s
 × Intervisie voor VP’s - 90’

€ 25
€ 25
€ 25
€ 0
€ 25
€ 25
€ 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

HOE INSCHRIJVEN?
Schrijf je online in en ontvang direct 

een inschrijvingsbevestiging. 

 O IK BEN LID VAN 


