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De Prenne is een evenement van 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.

²³¸ Prebes vzw

De 41ste Prenne in samenwerking met VIGeZ, een echte 
primeur! We slaan de handen in elkaar en lanceren 
een gloednieuwe wedstrijd voor ondernemingen: 
‘de Gezond Werken Award’. Deze verkiezing wil 
ondernemingen belonen die een kwaliteitsvol gezond-
heidsbeleid voeren en zo hun welzijns- of hr-beleid 
versterken. De wedstrijd biedt laureaten een platform 
om hun imago van ‘aantrekkelijke’ werkgever publiek 
te maken. Ondernemingen uit alle sectoren en van 
alle groottes maken aanspraak op de award. Ontdek 
tijdens de gratis sessie van VIGeZ hoe je deelneemt 
en welke tools je kan gebruiken. Op de 44ste Prenne 
te Kortrijk zullen de winnaars in de verschillende 

categorieën bekend gemaakt worden. 

IN SAMENWERKING MET...

Tijdens deze 41ste Prenne staan er 2 modules op het 
programma die worden herhaald wegens groot succes. 
De 1ste is psychosociaal welzijn 4 die gaat over verbale 
agressie op de werkvloer. Deze sessie behaalde een 
8,5/10 op inhoud tijdens de Prenne in maart 2016. De 
2e module die herhaald wordt, is risicobeheer. Hier 
wordt het wettelijk kader van risico identificatie en 
-evaluatie behandeld. Deze sessie behaalde 8/10 op 

inhoud tijdens de Prenne in juni 2016. 

Beide modules zijn zeker de moeite om te volgen! 
Psychosociaal welzijn 4 om 11.55u 

& Risicobeheer om 14.10u

Inschrijven kan via 
gezondwerken.be

HERHALING MODULES  
UIT 2016 WEGENS  
GROOT SUCCES!



Ontbijt

09.00u - 09.50u

Module 1

BRAND 1 Regels van goed vakmanschap: keuze en plaatsing van draagbare en mobiele blustoestellen
Brandblussers zijn overal, maar is er nog recent nagedacht over de keuze en de plaatsing van de toestellen? Zijn er aanpassingen 
aan het gebouw of de bestemming gebeurd? Zijn er nieuwe risico’s? Is de bestaande toestand wel conform en doordacht? Tijd om de 
RGV te nemen en eens af te toetsen. Deze RGV vertaalt en vervolledigt de ISO11602-1 norm met de in België geldende wetten, regels 
en gebruiken.  
Johan Van Vlaenderen - bedrijfsleider, Statamat, Fireforum Dagvoorzitter: Peter Wydooghe

08.00u - 09.00u

EXTERNE DIENSTEN 1 RIE EHBO
Hoever staat het bedrijf met de implementatie van hulpverlening op de werkvloer? Procedures, organisatie, middelen en opleiding 
zijn de bevoegdheid van de werkgever. Welke interne en externe partners kan de werkgever het best hierbij betrekken? De IPA, HR, 
HL alsook de PAAG liggen voor de hand, … en dan? 
Fred Gerber - coördinator ondersteunende diensten, adjunct preventieadviseur, CLB Externe preventie  
 Dagvoorzitter: Patrik Daems

ONDERWIJS 1 Multifunctionaliteit van schoolgebouwen: rechten, plichten en aansprakelijkheid
In de huidige onderwijscontext worden in scholen heel wat lokalen voor verschillende doeleinden gebruikt. Steeds meer scholen  
kiezen bewust  om hun infrastructuur ook ter beschikking te stellen van derden. We bekijken de juridische achtergrond van deze 
keuze en gaan op zoek naar de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van schoolbestuur, preventieadviseur en gebruiker. 
We gaan uit van een breed wetgevend kader. 
Maarten Balthau - stafmedewerker Welzijn op het werk, Katholiek Onderwijs Vlaanderen  Dagvoorzitter: Lieve Sablain

VERZORGINGSINSTELLINGEN 1 Vergelijkende studie: brandrisicoanalyse van een ziekenhuisinterieur
Een ziekenhuisinterieur moet voldoen aan een aantal criteria wat betreft brandveiligheid. Wat zegt de wetgeving en welke concrete 
besteladviezen kan je geven? De thesis van Willy Winderickx geeft onder andere aan de Prebes excel tool “brandrisico” een update, 
waardoor elke verzorgingsinstelling een praktisch hulpmiddel verkrijgt om de verplichte brandrisicoanalyse uit te voeren.
Willy Winderickx - preventieadviseur, Sint-Franciskus ziekenhuis  Dagvoorzitter: Dominic Hermans

PSYCHOSOCIAAL WELZIJN 1 De weg van moeten naar willen: de kern van intrinsieke motivatie
Of het nu gaat over minder stress ervaren, een veiligheidsbril dragen, minder piekeren of meer bewegen, meestal weten we wat we 
zelf moeten, maar ontbreekt het ons aan de motivatie. In deze sessie leer je aan de hand van anekdotes en concrete voorbeelden 
wat ons motiveert. We geven tips over wat je zelf kan doen en wat je kan doen om anderen te motiveren. 
Dirk Swaegers - coach facilitator, EnerG   Dagvoorzitter: Luc Goemaere

PREBENEREN 1 Keuze Risicoanalysemethode 
Met behulp van een plan van een fictieve KMO worden de deelnemers uitgenodigd om de nodige risicoanalysemethoden voor te 
stellen en een prioritering te geven voor de uitvoering. Nadien volgt een bespreking van de resultaten.
Johan Geuens - veiligheidsdeskundige, Sertius  
& Pieter De Munck - adviseur-generaal, FOD WASO AD TWW Limburg en Vlaams-Brabant      Dagvoorzitter: Peter Engelborghs

90’

MVO Duurzaamheidsrapportering: wat komt er op ons af?
De  Europese richtlijn 2014/95 in verband met de transparantie rond niet-financiële informatie zal weldra zijn uitwerking kennen 
voor grote bedrijven met meer dan 500 werknemers, die in hun bestuursverslag informatie moeten opnemen rond alle risico’s en 
prestaties van hun duurzaamheidbeleid. Hoe pakt men dit aan? Waar kan men info vinden?  
Anouk Van de Meulebroecke - zaakvoerder, Slidingdoors bvba Dagvoorzitter: Frank Meire



09.50u - 10.35u

Module 2 Koffiepauze

10.35u - 11.05u

BRAND 2 NBN S21-050 Keuring en onderhoud van draagbare brandblussers
Deze norm werd opgesteld om de kwaliteit van het onderhoud van draagbare brandblussers te garanderen. Hoe wordt deze norm 
nu uitgevoerd in de praktijk? Waaraan moeten de onderhoudsbedrijven voldoen, en hoe wordt dit opgevolgd? Een blik achter de 
schermen toont ons de meerwaarde die deze certificatie ons biedt.
Christian Leplat - general manager, Apragaz, Fireforum Dagvoorzitter: Peter Wydooghe

EXTERNE DIENSTEN 2 Het KB re-integratietrajecten geargumenteerd: belangrijke accenten
Hoe langer een werknemer afwezig blijft door gezondheidsproblemen, hoe kleiner de kans dat hij zijn werk succesvol hervat. Een  
onderbouwd re-integratiebeleid is een noodzaak. Het nieuwe KB re-integratietrajecten geeft hiertoe de aanzet. Zijn de eerste  
resultaten hoopgevend? Wat bepaalt of een traject slaagt of niet? Een stand van zaken vanuit de ervaringen van de Groep IDEWE.
Godewina Mylle - preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en onderzoeksmedewerker Groep IDEWE  

Dagvoorzitter: Patrik Daems

ONDERWIJS 2  
Plaats van de preventieadviseur binnen een DBFM (design-build-finance-maintain) dossier voor schoolgebouwen
De inhaaloperatie voor onderwijsinfrastrucuur is gekend onder de noemer “Scholen van Morgen”. Deze operatie heeft een  
DBFM-vorm gekregen. Voor veel preventieadviseurs in scholen is deze manier van werken onbekend terrein. De school is immers 
geen bouwheer. Het concept DBFM en de rol van de preventieadviseur wordt verduidelijkt door een specialist.  
Filip Canfyn - stafmedewerker DBFM, Katholiek Onderwijs Vlaanderen Dagvoorzitter: Lieve Sablain

ELEKTRICITEIT 1 Ongevallen met de elektrische installaties
Aan wie moeten welke ongevallen gemeld worden? Bestaat er een globale inventarislijst van deze ongevallen? Welke zijn de voor-
naamste oorzaken van ongevallen met elektrische installaties?  
Lieven Debrabander - preventieadviseur, Axa Belgium  Dagvoorzitter: Ann Van Gool 

PSYCHOSOCIAAL WELZIJN 2 First Aid Mental Health
Er heerst rond psychische ziekten zoals depressie, burn-out en angst op de werkvloer veel taboe. In deze sessie gaan we dieper in op 
wat er kan gedaan worden om deze problemen te voorkomen, de principes van First Aid Mental health, hoe medewerkers ondersteu-
nen tijdens hun afwezigheid en hoe begeleiden we ze bij hun terugkeer na ‘langdurige’ afwezigheid.
Boudewijn D’Hauwers - preventieadviseur, Mensura Dagvoorzitter: Luc Goemaere

MILIEU 1 Energiebesparing in de praktijk 
Vele studies tonen aan dat er in bijna alle bestaande en nieuwe bedrijven veel geld verloren gaat aan onnodig energieverbruik.  
Bedrijven kunnen echter hun CO₂-impact drastisch verminderen: door minder energie te produceren en door zelf hernieuwbare  
energie te produceren. Steeds meer bedrijven doen dit al. Toelichting aan de hand van enkele case studies.   
Robin Bruninx - CEO, Encon Dagvoorzitter: Annick Heynderickx

PREBENEREN 1 Keuze Risicoanalysemethode 
Met behulp van een plan van een fictieve KMO worden de deelnemers uitgenodigd om de nodige risicoanalysemethoden voor te 
stellen en een prioritering te geven voor de uitvoering. Nadien volgt een bespreking van de resultaten.
Johan Geuens - veiligheidsdeskundige, Sertius  
& Pieter De Munck - adviseur-generaal, FOD WASO AD TWW Limburg en Vlaams-Brabant     Dagvoorzitter: Peter Engelborghs

90’



11.05u - 11.55u

Module 3

BRAND 3 Het collectief beschermingsmiddel bij uitstek: de brandblusser 
Elke preventieadviseur herkent het, weet wat het is en heeft een brandbestrijdingsmiddel in huis. Het is iets elegant, rood van kleur, 
doet nobel werk: kan bij juist gebruik levens redden en is qua vormgeving zelfs aantrekkelijk. Mijn persoonlijke kernachtige  
zegswijze: “Wat er in zit, komt er uit. Wat er niet in zit, kan er niet uitkomen”. Na deze sessie is iedereen daarvan overtuigd.
Stefaan Onraedt - zaakvoerder, Stefaan Onraedt Safety Dagvoorzitter: Peter Wydooghe

EXTERNE DIENSTEN 3 Risico’s en preventiemaatregelen bij het werken met industriële gassen
Industriële gassen worden vaak gebruikt voor allerlei doeleinden, maar worden qua risico’s vaak onderschat. In dit seminarie wordt 
dieper ingezoomd op deze risico’s en vooral op passende preventiemaatregelen die nodig zijn om een veilig gebruik van industriële 
gassen te verzekeren.
Patrick Van Hende - extern preventieadviseur ingenieur niveau I, Securex Dagvoorzitter: Patrik Daems

PROCES SAFETY 1 Praktijkgetuigenis: uitbouw van een pragmatisch process safety management  
In 2014 gebeurt een dramatisch ongeval op een site. Uit het onderzoek blijken ook organisatorische oorzaken rond procesveilig-
heid. De wereldwijde aanwezigheid van gelijkaardige processen is aanleiding tot een project om procesveiligheid binnen de groep te 
standaardiseren. Key elementen van het managementsysteem: integrity of design, technical integrity, operational integrity, sustained 
integrity. 
Marc Massant - group Safety Manager, Umicore EHS Group  Dagvoorzitter: Bert Brouwers

PSYCHOSOCIAAL WELZIJN 3 Mentale gezondheid: hoe komen tot een preventieve aanpak van dit zorgenkind?
Vanuit recent onderzoek naar mentaal welzijn bespreken we de wisselwerking tussen individu en organisatiecontext, het huidig 
maatschappelijk kader waarin er wordt geleefd en gewerkt en preventieve aanpak in functie van integraal gezondheidsbeleid.  
We bieden een zicht op organisatorische maatregelen en een individuele of groepsbenadering die de mentale veerkracht en  
weerbaarheid van medewerkers kan versterken en ondersteunen.
Eva Vandenheede - manager vitality, Securex Dagvoorzitter: Luc Goemaere

MILIEU 2 Hoe manage je een bodemverontreiniging?  
In deze module zal eerst ingegaan worden op wat kenmerkend is voor een bodemverontreiniging en welk type bodemveront- 
reinigingen er bestaan. Vervolgens zal nagegaan worden wat de kostenbepalende factoren zijn en hoe hier maximaal op kan 
ingespeeld worden. Er zal ook een kort overzicht gegeven worden van de wettelijke verplichtingen. En een eenvoudige case wordt 
toegelicht als illustratie. 
Wouter Gevaerts - directeur Bodem Europa, Arcadis Dagvoorzitter: Annick Heynderickx

INTERVISIE VOOR BHV’S Elke minuut telt, waarom bedrijfshulpverleners zelfzeker en vlug moeten kunnen handelen 
Elke minuut telt ... Wanneer we als bedrijfshulpverlener geconfronteerd worden met levensbedreigende situaties, ongevallen of 
ziekte waarbij de toestand van onze collega of klant ernstig tot gevaarlijk is. Het is zeer belangrijk om op deze momenten niet te 
aarzelen en meteen te handelen. Handelingen waarbij de eerste minuten soms het verschil maken. Uit statistieken blijkt dat binnen 
de 2 minuten handelen bij een ademhalingstilstand een overlevingskans biedt van 60 tot 80 %. In werkelijkheid ligt het percentage 
van overleving een stuk lager. De voornaamste oorzaak hiervan is de te lange tijdsduur tussen het incident en de reactie van  
omstaanders. Onwetendheid en onzekerheid liggen meestal aan de basis. In deze voordracht worden feiten, maar ook  
opportuniteiten besproken aangevuld met de Europese richtlijnen van het ERC anno 2016.
Michaël Dreesen - docent bedrijfhulpverlening, zaakvoerder Child Care Academy  Dagvoorzitter: Yvan Van Damme

PREBENEREN 2 Plaats preventieadviseur binnen het DBFM (design-build-finance-maintain) -dossier schoolgebouwen   
Tijdens deze prebeneren sessie kunnen preventieadviseurs mét én zonder DBFM-ervaring van gedachten wisselen. Wat kunnen we 
leren uit DBFM-processen voor andere bouwprojecten? Welke ervaringen moeten we meenemen naar de volgende DBFM-generatie 
(projectspecifieke DBFM)? Wat kunnen we verbeteren aan de interne en externe positie van de PA?
Filip Canfyn - stafmedewerker DBFM, Katholiek Onderwijs Vlaanderen Dagvoorzitter: Peter Engelborghs 
Franky Wauters - stafmedewerker veiligheid/gezondheid/milieu en ondersteuning preventieadviseurs, Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
 

90’

90’

BHV

ELEKTRICITEIT 2 Risicoanalyse elektrische installaties - statistische gegevens 
De top 10 van de meest voorkomende risico’s bij de uitvoering van een 100 tal risicoanalyses op elektrische installaties op arbeids-
plaatsen (gesteund op de checklijst van COPREV).
Patrick Jooken - preventieadviseur, Mensura Dagvoorzitter: Ann Van Gool 



11.55u - 12.40u

Module 4

12.40u - 14.10u

Lunch

BRAND 4 Regels van goed vakmanschap: plaatsing van brandhaspels en muurhydranten
Het voorzien van haspels en muurhydranten in gebouwen gebeurt reeds bij het ontwerp van het gebouw. De keuze wordt bepaald 
op basis van de in het gebouw aanwezige gebruikers, de activiteit in het gebouw of het compartiment, de interventiemogelijkheden 
van de brandweer en de verwarming van de lokalen. Hoe bepalen we nu de voldoende aantallen en de juiste inplanting ervan?  
En vooral: wat is het nut van een brandhaspel en een muurhydrant? 
Stefaan De Lange - technisch directeur, Somatie FIE, Fireforum Dagvoorzitter: Peter Wydooghe

GEZONDHEID 1 Kick-off: verkiezing ‘Gezond Werken Award 2017’  
Dit is een gloednieuwe wedstrijd die ondernemingen beloont die werken aan een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid op het werk. De 
wedstrijd biedt laureaten het platform bij uitstek om hun imago van ‘aantrekkelijke’ werkgever publiek te maken. In de sessie kom je 
het waarom en het hoe te weten om deel te nemen, maar ook welke tools en instrumenten je hiervoor kan gebruiken.  De verkiezing 
‘Gezond Werken Award 2017’ is een samenwerking tussen Prebes en VIGeZ. 
Joeri Vannyvel - senior Stafmedewerker, VIGeZ Dagvoorzitter: Els Wouters

PSYCHOSOCIAAL WELZIJN 4 Verbale agressie op de werkvloer (herhaling wegens succes)
Verbale agressie is soms een subtiele vorm van agressie die regelmatig wordt ervaren. Hier  mee omgaan is geen sinecure en laat het 
nu juist de reactie van de gesprekspartner zijn die de situatie kan ontmijnen of net kan doen ontvlammen. In deze workshop worden 
manieren aangereikt om proactief te sensibiliseren en ermee om te gaan. 
Stephanie Baele - product development manager, Crime Control Dagvoorzitter: Luc Goemaere

MILIEU 3 Drie aspecten van duurzaam watergebruik
Water - elke druppel telt: de titel van een brochure van de Vlaamse overheid in 2000. Vandaag is dit thema nog steeds actueel. We 
gaan in op drie aspecten van duurzaam watergebruik: (1) de gebiedsspecifieke aanpak van grondwatervergunningen; (2) Hoe kan je 
duurzaam en creatief omgaan met hemelwater op een bedrijfsterrein; (3) Water als warmtebron. Met voorbeelden ter illustratie en 
inspiratie. 
Nele Philips - sr. projectleider, Tauw  Dagvoorzitter: Annick Heynderickx

PREBENEREN 2 Plaats preventieadviseur binnen het DBFM (design-build-finance-maintain) -dossier schoolgebouwen   
Tijdens deze prebeneren sessie kunnen preventieadviseurs mét én zonder DBFM-ervaring van gedachten wisselen. Wat kunnen we 
leren uit DBFM-processen voor andere bouwprojecten? Welke ervaringen moeten we meenemen naar de volgende DBFM-generatie 
(projectspecifieke DBFM)? Wat kunnen we verbeteren aan de interne en externe positie van de PA?
Filip Canfyn - stafmedewerker DBFM, Katholiek Onderwijs Vlaanderen Dagvoorzitter: Peter Engelborghs 
Franky Wauters - stafmedewerker veiligheid/gezondheid/milieu en ondersteuning preventieadviseurs, Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

 

90’

INTERVISIE VOOR BHV’S Elke minuut telt, waarom bedrijfshulpverleners zelfzeker en vlug moeten kunnen handelen 
Elke minuut telt ... Wanneer we als bedrijfshulpverlener geconfronteerd worden met levensbedreigende situaties, ongevallen of 
ziekte waarbij de toestand van onze collega of klant ernstig tot gevaarlijk is. Het is zeer belangrijk om op deze momenten niet te 
aarzelen en meteen te handelen. Handelingen waarbij de eerste minuten soms het verschil maken, ... 
Michaël Dreesen - vrijwillig ambulancier, docent bedrijfshulpverlening Dagvoorzitter: Yvan Van Damme

90’

PROCES SAFETY 2 Beheer van Procesveiligheid / Process Safety Management – een overzicht 
De veiligheid van (chemische) procesinstallaties is cruciaal. De zeer grote potentiële gevolgen vereisen een duidelijke strategie voor 
het beheersen van de risico’s. Onder de noemer Process Safety Management (PSM) wordt de brede waaier aan activiteiten gevat die 
de veiligheid van ontwerp en de borging over lange termijn tijdens de uitbating beoogd. Een overzicht van het domein als inleiding.
Bert Brouwers - sr. Consultant technical safety, Agidens  Dagvoorzitter: Bert Brouwers

ELEKTRICITEIT 3 Stroomaggregaten hoe kiezen? 
In deze voordracht zullen enkele technische aspecten van stroomgroepen geïllustreerd worden die noodzakelijk zijn om aspecten 
rond dimensionering, installatie en onderhoud te begrijpen. Dit jargon is noodzakelijk om dan nadien de juiste keuze te maken voor 
een tijdelijk gebruik van deze toestellen bij geplande en niet geplande activiteiten of stroompannes. Dit zal gebracht worden door 
bedrijven lid van de sectie generatoren van Traxio.
Eddie Bormans - voorzitter sectie Generatoren bij Sigma en General manager bij Hunter NV Dagvoorzitter: Danny De Baere



14.10u - 14.55u

Module 5

ZORGSYSTEMEN Update VCA–Checklijst: Stilstaan is achteruitgaan 
De VCA-checklijst was reeds jaren niet meer bijgewerkt, maar ondertussen staat de wereld rondom niet stil. We worden gecon-
fronteerd met nieuwe ontwikkelingen en ook is er behoefte aan meer focus op het vlak van veiligheidsgedrag, veiligheidscultuur en 
veiligheidsbeleving op de werkplek. Om die redenen was een update van de huidige VCA-checklijst méér dan nodig. Back to basic 
dus, met minder maar wel “slimmere” hoofdstukken die logisch(er) zijn.
Koen Bollaerts - preventieadviseur/HSEQ Manager, Algemene Aannemingen Van Laere   Dagvoorzitter: Mark Vanden Houte

GEZONDHEID 2 Cartamotion, een sportief project van Cartamundi
Dit project ging in 2014 van start. Het was een intitiatief van werknemers Bent Wouters en Griet Bulté. Dit project zet de Cartamundi 
werknemers ertoe aan om gezond te eten en zoveel mogelijk te bewegen. Het aanbod aan sportmogelijkheden binnen Cartamotion 
is ruim zodat sporten en bewegen voor iedereen toegankelijk wordt: van darts tot bowling, van spinning tot badminton. In 2015 werd 
het initiatief beloond met de publieksprijs van de nv gezond award.  
Bent Wouters & Griet Bulté - Cartamundi Dagvoorzitter: Els Wouters

SECURITY Toekomstige security dreigingen voor het bedrijfsleven   
Dreigingen op het vlak van security wijzigen voortdurend en zijn sterk onderhevig aan criminele trends en ontwikkelingen op het vlak 
van nieuwe technologieën. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een andere mindset ten opzichte van security binnen de organisatie 
zich opdringt. Daarnaast is de prangende vraag aan welke dreigingen het bedrijfsleven zich in de toekomst nog kan verwachten en 
niet onbelangrijk, hoe kunnen ze zich ertegen wapenen?  
Werner Cooreman - directeur Group Security, Solvay Dagvoorzitter: Henk Lievens

TRANSPORT & LOGISTIEK 1 Beleef de dode hoek in virtual reality 
Aanrijdingen tussen rechts afslaande vrachtwagens en fietsers blijven jaarlijks slachtoffers eisen. Technische maatregelen zoals de 
verplichte dodehoekspiegel redden levens, maar volstaan niet om het aantal dodehoekongevallen substantieel te verminderen.  
Sensibisering blijft dus een noodzaak, niet enkel voor het onderwijs, maar ook voor bedrijven.
Ivo Van Aken - projectverantwoordelijke verkeersveiligheid, VSV Dagvoorzitter: Guido Vanhove

PSYCHOSOCIAAL WELZIJN 5 Arbeidsorganisatie: van analyse tot preventieve maatregelen
Arbeidsorganisatie werd in het KB Psychosociale risico’s in 2014 toegevoegd als 5de A en wordt aanzien als de beïnvloeder van de 
andere A’s. Deze bepaalt hoe de rest van de organisatie verder zal ontwikkelen. Als PA is het niet eenvoudig om gepaste maatregelen 
te adviseren tot betere arbeidsorganisatie. In deze module krijg je tips om hiermee aan de slag te gaan.  
Katrien Bruyninx - preventieadviseur psychosociaal, Idewe             
Lieven Eeckelaert - adviseur innovatief organiseren, Flanders Synergy Dagvoorzitter: Luc Goemaere

RISICOBEHEER Risico identificatie en -evaluatie: het wettelijk kader (herhaling wegens succes)
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 AD TWW Limburg en Vlaams-Brabant Dagvoorzitter: Johan Geuens

Koffiepauze

14.55u - 15.25u



15.25u - 16.15u

Module 6

VEILIG GEDRAG Gedrag, de zwakke schakel bij veiligheid?
Tijdens deze interactieve presentatie kom je erachter hoe je ervoor kan zorgen dat medewerkers zich verantwoordelijk gaan voelen 
voor hun veiligheid. Op basis van enkele eenvoudige wetenschappelijke inzichten wordt tijdens de lezing uitgelegd hoe menselijk 
gedrag écht werkt. En hoe je het kan beïnvloeden ...  
Filip Janssens - consultant, trainer & coach bij Samurai@work Dagvoorzitter: Luk Van Berendonck

GEZONDHEID 3 Gezondheids- en welzijnsbeleid: het verhaal van UZ GENT 
Het UZ Gent staat voor een kwalitatief hoogstaande zorg voor zijn patiënten. Onze medewerkers zijn hierbij onze gezondheids- 
ambassadeurs. Omdat zij het belangrijkste kapitaal van het UZ Gent zijn, investeren we graag in de gezondheid van elk van hen. 
Met ons gezondheids- en welzijnsbeleid willen we zowel het welzijn als de tevredenheid op de werkvloer stimuleren.
Valerie Vinck - departementshoofd personeel en organisatie, UZ Gent Dagvoorzitter: Els Wouters

TRANSPORT & LOGISTIEK 2 Smartphones: een kans om te werken aan de veiligheidscultuur in je organisatie   
Smartphones hebben niet enkel de leefwereld van de kinderen, maar ook van de werkenden ingepalmd. Enkele video’s en campag-
nes zoals het BIVV, Responsible Young Drivers en ouders van verongelukte kinderen zetten ons aan tot nadenken. Enkele concrete 
tips om te komen tot praktische en haalbare afspraken als deel van een veiligheidscultuur voor bedrijven.
Rik Op De beeck - Prevent Dagvoorzitter: Danny De Baere

ERGONOMIE 1 Mobility: hoe ga je hier in jouw bedrijf mee om? 
Elke dag staan we met zijn allen in de file en zitten we veel te veel. In deze sessie kom je te weten hoe je met een goed Mobility  
beleid beide kan aanpakken. Elektrische fietsen samen met een bedrijfswagen? Een fiets als extra legaal voordeel? Hoe pak je het 
aan om als bedrijf een beleid rond Mobility uit te werken en zo de gezondheid van je medewerkers te verbeteren? In deze sessie krijg 
je een stappenplan om mee aan de slag te gaan! 
Michiel Crommelinck - innovation partner, Securex Dagvoorzitter: Huget Désiron

BOUW Praktisch plan van aanpak bij noodsituaties op werven
In deze sessie gaan we dieper in op hoe we noodsituaties in een werfomgeving praktisch kunnen aanpakken. We bekijken de nood-
zakelijke procedures en brengen de functies en taken in kaart welke tijdens noodsituaties op een werf (met name evacuatie van de 
werf) van toepassing kunnen zijn.
Manny Hodiamont - gecertificeerd brandveiligheidsdeskundige/veiligheidsadviseur Dagvoorzitter: Koen Bollaerts

INTERVISIE VOOR VERTROUWENSPERSONEN Enkel voor aangestelde vertrouwenspersonen
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’

PBM’S 1 Evacuatiestrategie van een slachtoffer op hoogte / diepte
Wij laten je kennismaken met verschillende mogelijkheden om een collega op een snelle en eenvoudige manier te redden, dit alles in 
het kader van het suspension trauma.
Stijn Hinnekens & Wouter Verplancke - sales, Condor Safety Dagvoorzitter: Guido Van Duren

PREBENEREN 3 Keuze Risicoanalysemethode 
Met behulp van een plan van een fictieve KMO worden de deelnemers uitgenodigd om de nodige risicoanalysemethoden voor te 
stellen en een prioritering te geven voor de uitvoering. Nadien volgt een bespreking van de resultaten.
Johan Geuens - veiligheidsdeskundige, Sertius  
& Pieter De Munck - adviseur-generaal, FOD WASO AD TWW Limburg en Vlaams-Brabant      Dagvoorzitter: Peter Engelborghs

90’



16.15u - 17.00u

Module 7 Lounge bar

17.00u - 18.00u

VERZORGINGSINSTELLINGEN 2 Ook jij hebt er wel eens mee te maken, al is het voor jouw ontsmettingsmiddelen
Biociden zijn niet enkel van toepassing in de landbouwsector. Ook verzorgingsinstellingen hebben agentia die onder deze wetgeving 
ressorteren zoals ontsmettingsmiddelen, insecticiden, muizengif, schimmeldodende en houtbeschermingsproducten. Na deze sessie 
weet je precies welk advies je kunt geven, of je zich dient aan te melden bij de overheid en hoe jouw werkgever zich in regel kan 
stellen. 
Tomas Delimon - omgevingscoördinator, Envicas bvba   Dagvoorzitter: Dominic Hermans

MACHINEVEILIGHEID / PROCES SAFETY Proces veiligheid en conformiteit van machines, water en vuur?  
Dat chemische procesinstallaties allerlei toestellen bevatten die op zich machines zijn, is een feit. Dat zowel de veiligheid van de ma-
chines als van het chemische proces moeten gewaarborgd worden, is eveneens een feit. Over het toepassen van de machinerichtlijn 
in een proces omgeving, daar zijn de meningen erg over verdeeld. Een overzicht van de tegenstellingen en mogelijke weg tot invullen. 
Bert Brouwers - sr. consultant technical safety, Agidens Dagvoorzitter: Bert Brouwers

INTEGRITEIT Integriteit en ethiek van een preventieadviseur
Integriteit in de beroepspraktijk van een PA is meer dan “brandjes blussen” en reageren op incidenten. Het is ook een beroepstrots, 
eer en zelfrespect. Het aanleren van analyse-instrumenten en van methoden van ethisch argumenteren kan nuttig zijn in de snelle 
veranderende maatschappij. Een aanrader voor zij die ook iets anders willen vernemen dan de klassieke drievuldigheid.
Olivier Thiriar - preventiemedewerker, CVO Antwerpen Dagvoorzitter: Danny De Baere

ERGONOMIE 2 Vlaamse tilthermometer
Het verplaatsen van patiënten in de zorgsector vraagt een specifieke risicoanalyse. De ISO-TR12296 beschrijft hiervoor een stappen-
plan. Vanuit de VerV werkgroep zorg werd een nieuwe tool ontwikkeld om de analyse te kunnen uitvoeren. De Vlaamse Tilthermome-
ter wordt voorgesteld om zo een inschatting te kunnen maken van de zorgzwaarte van de patiënten voor de verschillende transfers.
Lieven Maertens - ergonoom, AZ Delta Dagvoorzitter: Roeland Motmans

ARBEIDSHYGIËNE Aanpassingen aan het KB Arbeidsplaatsen - CO₂ problematiek 
De recente wijzigingen aan het KB arbeidsplaatsen betreffende verlichting en de luchtverversing. Inzake luchtverversing worden 
waarden van concentraties van CO₂ en relatieve luchtvochtigheid op de werkplek vastgelegd. Dit gewijzigde KB plaatst ontwerpers 
van nieuwe gebouwen, maar ook bezetters van bestaande gebouwen voor heel wat nieuwe uitdagingen. Een poging tot formulering 
van oplossingen wordt voorgesteld.
Christl Bollé - adviseur AD HUA, FOD WASO Dagvoorzitter: Mark Vanden Houte

INTERVISIE VOOR VERTROUWENSPERSONEN Enkel voor aangestelde vertrouwenspersonen
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’

PBM’S 2 Textiel materialen in snijbestendigheid en de nieuwe norm EN 388:2016
In deze presentatie wordt ingegaan op de toenemende trend naar meer comfort en tegelijk naar hogere prestaties op het gebied van 
snij bestendigheid. Deze lijken in contradictie. Ook de nieuwe norm EN388 2016 heeft een effect op hoe er naar snijbestendigheid 
wordt gekeken. Informatie en bewustwording van deze ontwikkelingen wordt de komende tijd van zeer groot belang op weg naar 
een betere handveiligheid. 
Orlando Ramakers - accountmanager, DSM Dyneema Dagvoorzitter: Guido Van Duren

PREBENEREN 3 Keuze Risicoanalysemethode 
Met behulp van een plan van een fictieve KMO worden de deelnemers uitgenodigd om de nodige risicoanalysemethoden voor te 
stellen en een prioritering te geven voor de uitvoering. Nadien volgt een bespreking van de resultaten.
Johan Geuens - veiligheidsdeskundige, Sertius  
& Pieter De Munck - adviseur-generaal, FOD WASO AD TWW Limburg en Vlaams-Brabant     Dagvoorzitter: Peter Engelborghs

90’



LOCATIE
Dinsdag 7 maart 2017
Tiensesteenweg 168,  
3800 Sint-Truiden

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. 

PRENNE DATA
• Donderdag 15 juni 2017 

Flanders Expo - Gent
• Donderdag 21 september 2017 

Ter Elst - Edegem
• Dinsdag 5 december 2017 

Kortrijk Xpo - Kortrijk
• Dinsdag 20 maart 2018 

De Montil - Affligem

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 41 - INSCHRIJVINGSFORMULIER

 O Brand 1
 O Externe diensten 1
 O Onderwijs 1
 O Verzorgingsinst. 1
 O Psycho 1
 O MVO
 O Prebeneren 1 - 90’

€ 25
€ 25
€ 0
€ 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 Externe diensten 2
 O Onderwijs 2
 O Elektriciteit 1
 O Psycho 2
 O Milieu 1

 × Prebeneren 1 - 90’

€ 25
€ 0
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 50

MODULE 2 - 09.50u

 O Brand 3
 O Externe diensten 3
 O Proces safety 1
 O Elektriciteit 2
 O Psycho 3
 O Milieu 2
 O Prebeneren 2 - 90’
 O Intervisie voor BHV’s - 90’

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

MODULE 3 - 11.05u

 O Brand 4
 O Gezondheid 1
 O Proces safety 2
 O Elektriciteit 3
 O Psycho 4
 O Milieu 3

 × Prebeneren 2 - 90’
 × Intervisie voor BHV’s - 90’

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

MODULE 4 - 11.55u

 O Zorgsystemen
 O Gezondheid 2
 O Security 
 O Transport & Logistiek 1
 O Psycho 5
 O Risicobeheer

€ 0
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25

MODULE 5 - 14.10u

 O Veilig gedrag
 O Gezondheid 3
 O PBM’s 1 
 O Transport & Logistiek 2
 O Ergonomie 1
 O Bouw
 O Prebeneren 3 - 90’
 O Intervisie voor VP’s - 90’

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

MODULE 6 - 15.25u

 O Verzorgingsinst. 2
 O Machine/proces safety
 O PBM’s 2
 O Integriteit
 O Ergonomie 2
 O Arbeidshygiëne

 × Prebeneren 3 - 90’
 × Intervisie voor VP’s - 90’

€ 25
€ 25
€ 0
€ 25
€ 25
€ 25
€ 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

HOE INSCHRIJVEN?
Schrijf je online in en ontvang direct 

een inschrijvingsbevestiging. 

 O IK BEN LID VAN 


