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Guido Vanhove

 Over de indeling van gevaarlijke producten bestaat al heel wat toelichting, maar hoe zet je dit om in de praktijk? Je krijgt 
meer uitleg over hoe H.Essers als logistieke dienstverlener met gevaarlijke producten omgaat. Je komt te weten hoe men 
deze producten controleert, inbrengt in het WMS systeem, welke verplichtingen de werkgever heeft en hoe hij deze verder 
communiceert naar derden.

Hans Cnudde, head of EQS, H. Essers 

Bert Brouwers

Z  Wat is er bij de indienststelling van een nieuwe machine met CE-markering nodig? We stellen een manier van werken voor, 
met tips en aandachtspunten, om te vermijden dat er dubbel werk gebeurt aan de ene kant, maar ook om te vermijden dat 
belangrijke elementen tussen de mazen van het net glippen.

Bert Brouwers, sr. consultant technical safety, Egemin Consulting N.V.

  Huget Désiron  

In de consensustekst over de risicobeoordeling manueel hanteren van lasten wordt voor de risicobeoordeling verwezen 
naar de KIM-tools. Repetitieve handelingen zijn ook een vorm van manueel hanteren van lasten. Het wordt duidelijk dat de 
risicobeoordeling een belangrijke stap kan zijn om te komen tot verbeteringen van de ergonomische omstandigheden.

Sven Hensen, preventieadviseur Niveau I, CLB Group

Danny De Baere

Z  De automatisering heeft ook zijn intrede gedaan in de fruitsector en dit heeft aanleiding gegeven tot nieuwe risicovelden zoals 
allerlei nieuwe (bewegende) machinerisico’s. Daarnaast heeft de sector ook ergonomische risico’s, opslag in koelruimten met 

deze risico’s zijn ook in een brochure gebundeld.

Bart Latet, preventieadviseur, CLB EDPBW

Gino Van Autrève    

Het KB tijdelijke of mobiele bouwplaatsen toegepast in uw school aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Julien Teugels, JT Adviesbureau

  Guido  Van Duren  

Z
In de reeks “minder gekende normen en voorkomende PBM’s” wordt er uitgebreid gesproken over de normen, de “do’s en 
don’ts” bij het werken op de knieën (kniebescherming) en de blootstelling aan mechanische trillingen (handschoenen). Deel 2 
in een volgende Prenne.

Gwin Steenhoudt, secretaris-generaal, Febelsafe

P

Dominic Hermans  

Z  Wanneer spreken we van een beroepsziekte? Welke vergoedingen betaalt het FBZ aan de werknemer en zijn werkgever? 
Preventie van beroepsziekten wordt steeds belangrijker. Naast de vergoedingen van erkende beroepsziektes, adviseert het 
FBZ ook bedrijven en ontwikkelt het programma’s die zich richten op fysisch herstel en/of herintegratie op de arbeidsmarkt.

Joeri Luts, adviseur, Fonds voor Beroepsziekten 

Frank Meire  

Z  Meten is weten: de milieu-impact van producten is perfect te objectiveren, onder andere via een levenscyclus analyse volgens 
ISO 14025 en EN 15804. We gaan kort in op het algemeen kader van LCA’s en illustreren dit aan de hand van een praktijkcase en 
de besluiten die men uit de LCA kan trekken.

Diederik Bouckenooghe, sustainability expert, Unilin

Guido Vanhove  

 
alle veiligheidsadviseurs hebben er baat bij te weten welke deze wijzigingen zijn. Ontdek alle belangrijke wijzigingen en 
nieuwigheden in deze uiteenzetting.

Sabine Vercruysse, attaché & industrieel ingenieur, FOD Mobiliteit & Vervoer

Luk Van Berendonck    

Z  
resultaten. Maar waar begint het en hoe ga je daarbij te werk? Wat zijn de basistechnieken in het coachen van veilig gedrag? Wat 
zijn mogelijke rollen van de coach? Hoe loopt de praktijk? Met de ondersteuning van een acteur wordt deze sessie uitermate 
leerrijk.

Bjorn Loconsole, projectmanager, Samurai@work

Gino Van Autrève        

Z  Een herstelling aan het dak, het plaatsen van nieuw sanitair, onderhoudswerken door derden of een aannemer komt een 
bestrating leggen. Wettelijke aspecten en de taken van de preventieadviseur en de Hiërarchische Lijn ter plaatse.

Gino Van Autrève, voorzitter projectgroep Onderwijs

Marc Vanden Houte            

Z  Het wereldwijd uitgerold Prezioso Technilor SAS programma in verband met gedragswijziging ter bevordering van het VGM-
bewustzijn en het gedrag.

E. Naour, CEO, Prezioso Technilor SAS

DEZE PRESENTATIE IS 

ENGELSTALIG

Marc Vanden Houte/ Myriam Van der Steen 

  Tijdens deze Prebeneren-sessie is het de bedoeling dat we zoveel mogelijk ervaringen en praktische tips/tricks tussen collega’s 
uitwisselen. Er komt geen deskundige iets uitleggen, wel wordt het geheel begeleid door een facilitator die je via andere/ver-
nieuwende vergadertechnieken laat leren van elkaar. De technieken komen uit ervaringen rond het begeleiden van verander-

processen en hebben hier hun degelijkheid in bewezen. Voorbeelden van technieken zijn: de Whole Brain model-werkvorm, de diagnosti-
sche vragenlijst, de intrastorm-methode en andere. Ze  worden kort toegelicht door de facilitator en daarna werk je in kleine groepjes je 
materiaal uit. Op het eind van de sessie worden de resultaten aan elkaar voorgesteld. 
Opgelet: een Prebeneren-sessie beslaat de tijd van 2 modules, maar het aantal deelnemers is beperkt. 

Peter Engelborghs, trainer-consultant-coach, DN-A

Dominic Hermans  

Z  Eind 2012 werd tendinopathie van de bovenste ledematen een beroepsziekte. Het gaat over aandoeningen van de pezen bij 
personen die beroepsactiviteiten uitoefenen die gepaard gaan met een overbelasting van deze structuren door een combinatie van 
repeterende en/of krachtige bewegingen. Werk in ongunstige houdingen kan de schadelijke invloed van deze factoren verergeren. Het 
beoordelingsinstrument wordt toegelicht.

Joeri Luts, adviseur, Fonds voor Beroepsziekten 

Frank Meire  

Z  Een duurzaamheidsbeleid dient transparant en authentiek te zijn. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om het vertrouwen op te 
bouwen met de verschillende stakeholders. Een duurzaamheidsverslag is een instrument bij uitstek hiervoor. Het verslag is voorts geen 
doel op zich, maar een hulpmiddel om een MVO systematiek op te bouwen.

Céline Dewaele, manager CSR, Ernst & Young

 Els Wouters

 
 

We delen graag onze ervaring met het proces: hoe hebben we het aangepakt, bij wie konden we terecht voor advies en ondersteuning, ... Bijkomend 
illustreren we met concreet beeldmateriaal onze gerealiseerde acties zoals noonwalk, fruit op het werk, mindfulness en sensibilisering GO!ed in je vel.

Ann Goeman, coördinator psychosociale aspecten en intern vertrouwenspersoon, gemeenschappelijke preventiedienst GO!

  Johan Geuens  

 
Waarom worden in de praktijk nog risicoanalyses te laat gestart, vergeten of niet uitgevoerd? Hoe kunnen we dit bijsturen? Het is 
essentieel om triggers te hebben, die tijdig aanzetten tot gepaste risicoanalyses. In deze module wordt een praktische tool voorgesteld, 
die eenvoudig kan ingepast worden in elke veiligheidsorganisatie of preventieaanpak.

    Gino Van Autrève        

Z  Er zijn redenen genoeg voor scholen om aandacht te schenken aan het psychosociaal welbevinden van hun werknemers. Psychosociaal 
welzijn is echter geen voor de hand liggend thema. Er wordt ingegaan op de oorzaken van psychosociale belasting bij leerkrachten en 

Annelies Haelterman, preventieadviseur psychosociaal welzijn, Provikmo vzw

  Danny De Baere            

Z  Toegangswegen, hoogspanningsleidingen en onstabiele ondergrond zijn werfomstandigheden waarmee rekening moet gehouden worden 

Tenslotte zal ook worden stilgestaan bij de opleidingen die de sector voorziet en het Sigmacert-veiligheidskeur voor betonpompen.

Nathalie Poissonnier, algemeen secretaris, SIGMA vzw & Frank Mesdagh, gedelegeerd bestuurder, Etrac-Pumping NV

P

P

P

 Luc Goemaere              

De opdracht van vertrouwenspersonen wordt vaak onderschat in de organisatie. Veel ernstige en ook nefaste gevolgen 
van psychosociale belasting in de organisatie worden door de vertrouwenspersonen opgevangen. Volgens de vernieuwde 
pestwetgeving zullen zij, nog meer dan voorheen, hun informele taken als mediatoren moeten opnemen om te vermijden dat 

De werking van een goed draaiend team vertrouwenspersonen kan ook een positieve impact hebben op de organisatie en ziekteverzuim 
voorkomen. Het Lerend Ondersteunend Netwerk biedt de vertrouwenspersonen de nodige netwerk opportuniteit en -ondersteuning 
aan, waarbij zij ook van elkaar kunnen leren. Er wordt via sterke interactie ingespeeld daar waar de hoogste noden zijn. Heb je vooraf 

in deze modules. 
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 Peter Wydooghe
 

ARAB Artikel 52 naar het nieuwe KB Brandpreventie op de arbeidsplaatsen. Hoe is het vertrouwde artikel 52 omgezet? Wat is er nieuw 
en wat blijft in het ARAB? Heb je al gehoord over de risicoanalyse brand, brandbestrijdingsdienst of het brandpreventiedossier?

Hugo Steeman, adviseur-generaal AD Toezicht Welzijn op het Werk, FOD WASO 

 De beroepsvereniging BEVAD heeft een nieuwe brochure ‘Brandveilig werken bij dichtingswerken’ uitgegeven met nieuwe 
inzichten die dakwerken niet alleen veiliger, maar ook rendabeler maken. Alle aspecten waarmee de dakafdichter geconfronteerd 
wordt, komen aan bod en mogelijke risicosituaties worden besproken. Het handboek kan gebruikt worden als hulpmiddel bij TRA 
en zelfs LMRA. 

Freya Michiels, projectingenieur/veiligheidscoördinator Niveau 1/vennoot, Bureau Bouwtechnieken

 

Wat moet een preventieadviseur weten met betrekking tot de voorschriften voor de elektrische installaties in medische ruimten? 
De praktische richtlijn in België T013 werd vernieuwd en aangepast aan het harmonisatiedocument 60364-7-710.

Marc Gondelaers, Vinçotte

 Patrik Daems

Z

organisatie wordt een consensus voorgesteld over de praktische invulling van de risicobeoordeling manueel hanteren van lasten.

Stephan Tomlow, Europees ergonoom, Provikmo

Luc Goemaere 
Z

Toekomstgericht personeelsbeleid is in heel wat bedrijven HR-materie. Als we echter naar CAO 104 kijken, zien we dat 2 van de 
7 actiegebieden zich recht in de professionele roos van de preventieadviseur bevinden: de gezondheid van de werknemer, de 
preventie en het wegwerken van fysieke en psychosociale belemmeringen om aan het werk te blijven en de mogelijkheden voor 
een aanpassing van de arbeidstijd en de arbeidsomstandigheden.

Henk Lievens

Z
De bewakingsagent staat dagelijks in de frontlinie ter bescherming van de veiligheid van personen en infrastructuur. Maar wie waakt 
over hun eigen veiligheid en het welzijn bij de uitvoering van hun opdracht? Deze informatiesessie legt een link tussen “security” 
en “safety”. Een bijhorende duiding wordt voorzien voor preventieadviseurs die in contact komen met bewakingsopdrachten in 
het bedrijf waar ze actief zijn.

Bart Schorpion, regionaal directeur Vlaanderen, Cesi

G

09u00 - 09u45

Marc Vanden Houte/ Erik De Mulder

Tijdens deze Prebeneren-sessie is het de bedoeling dat we zoveel mogelijk ervaringen en praktische tips/tricks tussen 
collega’s uitwisselen. Er komt geen deskundige iets uitleggen, wel wordt het geheel begeleid door een facilitator die je via 
andere/vernieuwende vergadertechnieken laat leren van elkaar. De technieken komen uit ervaringen rond het begeleiden van 

veranderprocessen en hebben hier hun degelijkheid in bewezen. Voorbeelden van technieken zijn: de Whole Brain model-werkvorm, de 
diagnostische vragenlijst, de intrastorm-methode en andere. Ze  worden kort toegelicht door de facilitator en daarna werk je in kleine groepjes 
je materiaal uit. Op het eind van de sessie worden de resultaten aan elkaar voorgesteld. 
Opgelet: een Prebeneren-sessie beslaat de tijd van 2 modules, maar het aantal deelnemers is beperkt.  

Peter Engelborghs, trainer-consultant-coach, DN-A 
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 Peter Wydooghe
 

De projectgroep brand heeft een risicoanalyse uitgewerkt naar aanleiding van het nieuwe KB Brand. Op een eenvoudige en pragmatische wijze 

Peter Wydooghe, voorzitter projectgroep Brand

 Bij de realisatie van bouw- of infrastructuurprojecten moet de bouwheer belangrijke stappen doorlopen: het belang van een gedetailleerd 

het bestek,… Wat kan je van de aannemer verwachten en welke documenten moet hij je kunnen voorleggen?

Cindy Bullens, afdelingsverantwoordelijke, Grondbank

De realistische bruikbare gegevens voor de preventieadviseurs met betrekking tot de praktische toepassing van de uitvoeringen van het K.B. 
van 4 december 2012.

Dirk Steeland, aannemer en lid van Nelectra

 Patrik  Daems

Z
De inzet van hoogwerkers op bouwwerven heeft zeker bijgedragen tot een verhoging van de veiligheid bij werken op hoogte, maar werken in 
een hoogwerker is niet zonder risico. De klassieke ongevallen zijn het kantelen van hoogwerkers of werknemers die uit de werkbak vallen. Het 
kan echter nog op andere manieren fout lopen.

Jan Vandenbrande, preventieadviseur arbeidsveiligheid, Mensura

Luc Goemaere 
Z

Preventie van psychosociale risico’s is de voorbije jaren steeds belangrijker geworden, maar in veel ondernemingen worstelt men met de 
toepassing ervan. Op basis van onderzoek krijgen we inzicht in hoe dat komt, wat de hindernissen zijn en welke aanpak op dit moment het 
beste lijkt te werken.

Hendrik Delagrange, onderzoeker, SERV Stichting Innovatie en Arbeid

Henk Lievens

Z
Diefstal, digitale inbraken of sabotage zijn allemaal integriteitsinbreuken die zich vroeg of laat kunnen voordoen in elke organisatie. Aan de 
hand van praktijkvoorbeelden zal worden uiteengezet welke de meest voorkomende integriteitsrisico’s zijn, hoe dergelijke incidenten het best 
kunnen aangepakt worden en wat er kan gedaan worden om het voorkomings-en detectiebeleid te versterken.

Bart Debie, vennoot en forensisch auditor, i-Force

 Peter Wydooghe
 

 
Kennis van zaken over de normering, de producten en de applicatie is van levensbelang bij aanpassingen aan brandwerende 
deuren. Verwaarloosd onderhoud en oneigenlijk gebruik van branddeuren kan het verschil maken tussen een ramp of een 
incident. 

Hank Pijpstra, Fireforum

 Welke opties zijn er om uitgegraven bodem opnieuw te gebruiken en hoe lees ik de driedelige code? Hoe kan de bouwheer op een 
eenvoudige manier controle houden op de eigenlijke uitvoering van de grondwerken en op de kosten ervan? Wat betekenen de 
uitvoeringsbepalingen die op een bodembeheerrapport worden vermeld? Hoe kan ik vertragingen en onverwachte meerkosten 
in uitvoering voorkomen?

Cindy Bullens, afdelingsverantwoordelijke, Grondbank

Luk  Van Berendonck  
              

Center Parcs gebruikt de veiligheidscultuurladder volgens het model van Parker nu reeds 6 jaren om haar veiligheidsbeleid 
bij te stellen. Met praktijkvoorbeelden wordt aangetoond dat deze methodologie een krachtig instrument kan zijn om je 
veiligheidscultuur te begrijpen en de meest geschikte verbeteracties in te zetten.

 Patrik  Daems

Een werknemer streeft doorgaans naast arbeidsvreugde ook naar de ontwikkeling van goede relaties op het werk met collega’s 
en oversten. Het fenomeen ‘pesten op het werk’ trekt dan ook een streep door die rekening. In hoeverre mag een werkgever zijn 
gezag uitoefenen alvorens er sprake is van pesterijen? In welke mate speelt het oordeel van de PA een rol in deze kwestie?

Luc Goemaere 
Z

Uit het onderzoek blijkt dat leidinggevenden over het algemeen geen zicht hebben op de factoren die bijdragen aan het 
verhogen van het stressgevoel bij de medewerkers. In ons streven om leiders, managers en bedrijven bewuster te maken, lichten 

vruchten afwerpt!

Pascal De Veirman, zaakvoerder, Intentif

Marc Vanden Houte

Z
In deze toelichting wordt het ontstaan en de evolutie van het kwaliteits- en veiligheidssysteem ervan toegelicht, waaronder het 
KB van 30 november  2011. Bespreking van enkele actuele onderwerpen over deze sector illustreren de continue verbetering van 
de nucleaire veiligheid en het belang dat het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) eraan hecht.

VOORKENNIS 

VEREIST

Marc Vanden Houte/ Myriam Van der Steen 

Tijdens deze Prebeneren-sessie is het de bedoeling dat we zoveel mogelijk ervaringen en praktische tips/tricks tussen 
collega’s uitwisselen. Er komt geen deskundige iets uitleggen, wel wordt het geheel begeleid door een facilitator die je via 
andere/vernieuwende vergadertechnieken laat leren van elkaar. De technieken komen uit ervaringen rond het begeleiden van 

veranderprocessen en hebben hier hun degelijkheid in bewezen. Voorbeelden van technieken zijn: de Whole Brain model-werkvorm, de 
diagnostische vragenlijst, de intrastorm-methode en andere. Ze  worden kort toegelicht door de facilitator en daarna werk je in kleine 
groepjes je materiaal uit. Op het eind van de sessie worden de resultaten aan elkaar voorgesteld.  Opgelet: een Prebeneren-sessie beslaat 
de tijd van 2 modules, maar het aantal deelnemers is beperkt.  

Peter Engelborghs, trainer-consultant-coach, DN-A

 Peter Wydooghe

van het ongeval zullen kort geschetst worden. Nadruk van de presentatie zal liggen op de lessons learned zoals inspectieprogramma’s, 

Chris Hermans, branch manager, Team Industrial Services Belgium

 Els Wouters

 
Nieuwe Werken’ en krijgt de laatste jaren veel aandacht. Het lijkt op het eerste zicht, zowel voor werkgever als voor werknemer, als een 

Hendrik Delagrange, onderzoeker, SERV Stichting Innovatie en Arbeid

  Huget Désiron  

 In de consensustekst over de risicobeoordeling manueel hanteren van lasten wordt voor de risicobeoordeling verwezen naar de  
KIM-tools. Trekken en duwen van lasten is een vaak voorkomende vorm van manueel hanteren van lasten. De risicobeoordeling met de 
KIM-tool trekken en duwen wordt toegepast op een praktijkcase. 

Gerrit Pollentier, preventieadviseur ergonomie, Mensura

 Patrik  Daems

Z
Manueel hanteren van lasten, trillingen, ongunstige en repetitieve houdingen komen veelvuldig voor. In samenwerking met de Euro-
pese sociale partners, werd op zoek gegaan naar goede praktijken bij 153 landbouwbedrijven voor 11 representatieve taken in verschil-
lende landen. Hoe op zoek gaan naar goede praktijken, hoe de sociale partners hierbij betrekken en hoe het resultaat op een aanschou-
welijke manier voorstellen?

Veerle Hermans, verantwoordelijke discipline ergonomie, IDEWE

Luc Goemaere 
 

Er wordt toegelicht waarom de aanpak van het stresstheater impact heeft op stress op de werkvloer en in thuissituaties. Na de bespreking 

opgevoerd.

Inge Wiame, coördinator, Partena Vitaliteit

  Guido  Van Duren  

Z

Lawaaislechthorendheid staat nog steeds in de top 3 van meest voorkomende beroepsziekten. Is de wet- en regelgeving hieromtrent 
correct? Welke gehoorbeschermers bieden de beste bescherming? Is er iets mis met onze techniek om het gehoor vroegtijdig te screenen? 
Hoe kan ik het risico op gehoorschade tot 0% herleiden?

P P P

GZ

Z

Z

Z

P

TIP: OOK VOOR 

VERTROUWENSPERSONEN

TIP: OOK VOOR 

VERTROUWENSPERSONEN

TIP: OOK VOOR 

VERTROUWENSPERSONEN

TIP: OOK VOOR 

VERTROUWENSPERSONEN

     Dominic Hermans  

  Praktische case waarbij een draaiboek wordt toegelicht voor het controleren en indienststellen van de verschillende technische 
installaties en technieken (elektriciteit, medische gassen, sanitair, HVAC, liften, branddetectie en sturing, toegangscontrole, …). 
UZ Leuven heeft een draaiboek opgesteld en geïmplementeerd waarbij controlepunten werden bepaald die cruciaal zijn in het 
indienststellingsproces van een installatie, een lokaal, een eenheid bij nieuwbouw of renovatiewerken.

Dirk Wynants, preventieadviseur, UZ Leuven

       Yvan Van Damme  
  

Op de werkvloer kan zich steeds een ongeluk of incident voordoen of kunnen werknemers onwel worden. Het bedrijf moet hierop 

en Verkeer en de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming van Bestuurszaken hebben samen een kwaliteitssysteem 
uitgewerkt voor de organisatie van de Eerste Hulp Bij Ongevallen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt er dieper ingegaan op de rol 
van de bedrijfshulpverlener. De focus ligt op de motivatie en waardering van de rol van de bedrijfshulpverlener. De gewijzigde wetgeving 
zal worden toegelicht. Aansluitend wordt er verder gebouwd aan het netwerk voor bedrijfshulpverleners!

Yvan Van Damme, verpleegkundig coördinator Vlaamse Overheid, Departement Bestuurszaken

G

I

II

BEDRIJFSHULPVERLENERS

I

P
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 Peter Wydooghe
 

ARAB Artikel 52 naar het nieuwe KB Brandpreventie op de arbeidsplaatsen. Hoe is het vertrouwde artikel 52 omgezet? Wat is er nieuw 
en wat blijft in het ARAB? Heb je al gehoord over de risicoanalyse brand, brandbestrijdingsdienst of het brandpreventiedossier?

Hugo Steeman, adviseur-generaal AD Toezicht Welzijn op het Werk, FOD WASO 

 De beroepsvereniging BEVAD heeft een nieuwe brochure ‘Brandveilig werken bij dichtingswerken’ uitgegeven met nieuwe 
inzichten die dakwerken niet alleen veiliger, maar ook rendabeler maken. Alle aspecten waarmee de dakafdichter geconfronteerd 
wordt, komen aan bod en mogelijke risicosituaties worden besproken. Het handboek kan gebruikt worden als hulpmiddel bij TRA 
en zelfs LMRA. 

Freya Michiels, projectingenieur/veiligheidscoördinator Niveau 1/vennoot, Bureau Bouwtechnieken

 

Wat moet een preventieadviseur weten met betrekking tot de voorschriften voor de elektrische installaties in medische ruimten? 
De praktische richtlijn in België T013 werd vernieuwd en aangepast aan het harmonisatiedocument 60364-7-710.

Marc Gondelaers, Vinçotte

 Patrik Daems

Z

organisatie wordt een consensus voorgesteld over de praktische invulling van de risicobeoordeling manueel hanteren van lasten.

Stephan Tomlow, Europees ergonoom, Provikmo

Luc Goemaere 
Z

Toekomstgericht personeelsbeleid is in heel wat bedrijven HR-materie. Als we echter naar CAO 104 kijken, zien we dat 2 van de 
7 actiegebieden zich recht in de professionele roos van de preventieadviseur bevinden: de gezondheid van de werknemer, de 
preventie en het wegwerken van fysieke en psychosociale belemmeringen om aan het werk te blijven en de mogelijkheden voor 
een aanpassing van de arbeidstijd en de arbeidsomstandigheden.

Henk Lievens

Z
De bewakingsagent staat dagelijks in de frontlinie ter bescherming van de veiligheid van personen en infrastructuur. Maar wie waakt 
over hun eigen veiligheid en het welzijn bij de uitvoering van hun opdracht? Deze informatiesessie legt een link tussen “security” 
en “safety”. Een bijhorende duiding wordt voorzien voor preventieadviseurs die in contact komen met bewakingsopdrachten in 
het bedrijf waar ze actief zijn.

Bart Schorpion, regionaal directeur Vlaanderen, Cesi

G

09u00 - 09u45

Marc Vanden Houte/ Erik De Mulder

Tijdens deze Prebeneren-sessie is het de bedoeling dat we zoveel mogelijk ervaringen en praktische tips/tricks tussen 
collega’s uitwisselen. Er komt geen deskundige iets uitleggen, wel wordt het geheel begeleid door een facilitator die je via 
andere/vernieuwende vergadertechnieken laat leren van elkaar. De technieken komen uit ervaringen rond het begeleiden van 

veranderprocessen en hebben hier hun degelijkheid in bewezen. Voorbeelden van technieken zijn: de Whole Brain model-werkvorm, de 
diagnostische vragenlijst, de intrastorm-methode en andere. Ze  worden kort toegelicht door de facilitator en daarna werk je in kleine groepjes 
je materiaal uit. Op het eind van de sessie worden de resultaten aan elkaar voorgesteld. 
Opgelet: een Prebeneren-sessie beslaat de tijd van 2 modules, maar het aantal deelnemers is beperkt.  

Peter Engelborghs, trainer-consultant-coach, DN-A 
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De projectgroep brand heeft een risicoanalyse uitgewerkt naar aanleiding van het nieuwe KB Brand. Op een eenvoudige en pragmatische wijze 

Peter Wydooghe, voorzitter projectgroep Brand

 Bij de realisatie van bouw- of infrastructuurprojecten moet de bouwheer belangrijke stappen doorlopen: het belang van een gedetailleerd 

het bestek,… Wat kan je van de aannemer verwachten en welke documenten moet hij je kunnen voorleggen?

Cindy Bullens, afdelingsverantwoordelijke, Grondbank

De realistische bruikbare gegevens voor de preventieadviseurs met betrekking tot de praktische toepassing van de uitvoeringen van het K.B. 
van 4 december 2012.

Dirk Steeland, aannemer en lid van Nelectra

 Patrik  Daems

Z
De inzet van hoogwerkers op bouwwerven heeft zeker bijgedragen tot een verhoging van de veiligheid bij werken op hoogte, maar werken in 
een hoogwerker is niet zonder risico. De klassieke ongevallen zijn het kantelen van hoogwerkers of werknemers die uit de werkbak vallen. Het 
kan echter nog op andere manieren fout lopen.

Jan Vandenbrande, preventieadviseur arbeidsveiligheid, Mensura

Luc Goemaere 
Z

Preventie van psychosociale risico’s is de voorbije jaren steeds belangrijker geworden, maar in veel ondernemingen worstelt men met de 
toepassing ervan. Op basis van onderzoek krijgen we inzicht in hoe dat komt, wat de hindernissen zijn en welke aanpak op dit moment het 
beste lijkt te werken.

Hendrik Delagrange, onderzoeker, SERV Stichting Innovatie en Arbeid

Henk Lievens

Z
Diefstal, digitale inbraken of sabotage zijn allemaal integriteitsinbreuken die zich vroeg of laat kunnen voordoen in elke organisatie. Aan de 
hand van praktijkvoorbeelden zal worden uiteengezet welke de meest voorkomende integriteitsrisico’s zijn, hoe dergelijke incidenten het best 
kunnen aangepakt worden en wat er kan gedaan worden om het voorkomings-en detectiebeleid te versterken.

Bart Debie, vennoot en forensisch auditor, i-Force

 Peter Wydooghe
 

 
Kennis van zaken over de normering, de producten en de applicatie is van levensbelang bij aanpassingen aan brandwerende 
deuren. Verwaarloosd onderhoud en oneigenlijk gebruik van branddeuren kan het verschil maken tussen een ramp of een 
incident. 

Hank Pijpstra, Fireforum

 Welke opties zijn er om uitgegraven bodem opnieuw te gebruiken en hoe lees ik de driedelige code? Hoe kan de bouwheer op een 
eenvoudige manier controle houden op de eigenlijke uitvoering van de grondwerken en op de kosten ervan? Wat betekenen de 
uitvoeringsbepalingen die op een bodembeheerrapport worden vermeld? Hoe kan ik vertragingen en onverwachte meerkosten 
in uitvoering voorkomen?

Cindy Bullens, afdelingsverantwoordelijke, Grondbank

Luk  Van Berendonck  
              

Center Parcs gebruikt de veiligheidscultuurladder volgens het model van Parker nu reeds 6 jaren om haar veiligheidsbeleid 
bij te stellen. Met praktijkvoorbeelden wordt aangetoond dat deze methodologie een krachtig instrument kan zijn om je 
veiligheidscultuur te begrijpen en de meest geschikte verbeteracties in te zetten.

 Patrik  Daems

Een werknemer streeft doorgaans naast arbeidsvreugde ook naar de ontwikkeling van goede relaties op het werk met collega’s 
en oversten. Het fenomeen ‘pesten op het werk’ trekt dan ook een streep door die rekening. In hoeverre mag een werkgever zijn 
gezag uitoefenen alvorens er sprake is van pesterijen? In welke mate speelt het oordeel van de PA een rol in deze kwestie?

Luc Goemaere 
Z

Uit het onderzoek blijkt dat leidinggevenden over het algemeen geen zicht hebben op de factoren die bijdragen aan het 
verhogen van het stressgevoel bij de medewerkers. In ons streven om leiders, managers en bedrijven bewuster te maken, lichten 

vruchten afwerpt!

Pascal De Veirman, zaakvoerder, Intentif

Marc Vanden Houte

Z
In deze toelichting wordt het ontstaan en de evolutie van het kwaliteits- en veiligheidssysteem ervan toegelicht, waaronder het 
KB van 30 november  2011. Bespreking van enkele actuele onderwerpen over deze sector illustreren de continue verbetering van 
de nucleaire veiligheid en het belang dat het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) eraan hecht.

VOORKENNIS 

VEREIST

Marc Vanden Houte/ Myriam Van der Steen 

Tijdens deze Prebeneren-sessie is het de bedoeling dat we zoveel mogelijk ervaringen en praktische tips/tricks tussen 
collega’s uitwisselen. Er komt geen deskundige iets uitleggen, wel wordt het geheel begeleid door een facilitator die je via 
andere/vernieuwende vergadertechnieken laat leren van elkaar. De technieken komen uit ervaringen rond het begeleiden van 

veranderprocessen en hebben hier hun degelijkheid in bewezen. Voorbeelden van technieken zijn: de Whole Brain model-werkvorm, de 
diagnostische vragenlijst, de intrastorm-methode en andere. Ze  worden kort toegelicht door de facilitator en daarna werk je in kleine 
groepjes je materiaal uit. Op het eind van de sessie worden de resultaten aan elkaar voorgesteld.  Opgelet: een Prebeneren-sessie beslaat 
de tijd van 2 modules, maar het aantal deelnemers is beperkt.  

Peter Engelborghs, trainer-consultant-coach, DN-A

 Peter Wydooghe

van het ongeval zullen kort geschetst worden. Nadruk van de presentatie zal liggen op de lessons learned zoals inspectieprogramma’s, 

Chris Hermans, branch manager, Team Industrial Services Belgium

 Els Wouters

 
Nieuwe Werken’ en krijgt de laatste jaren veel aandacht. Het lijkt op het eerste zicht, zowel voor werkgever als voor werknemer, als een 

Hendrik Delagrange, onderzoeker, SERV Stichting Innovatie en Arbeid

  Huget Désiron  

 In de consensustekst over de risicobeoordeling manueel hanteren van lasten wordt voor de risicobeoordeling verwezen naar de  
KIM-tools. Trekken en duwen van lasten is een vaak voorkomende vorm van manueel hanteren van lasten. De risicobeoordeling met de 
KIM-tool trekken en duwen wordt toegepast op een praktijkcase. 

Gerrit Pollentier, preventieadviseur ergonomie, Mensura

 Patrik  Daems

Z
Manueel hanteren van lasten, trillingen, ongunstige en repetitieve houdingen komen veelvuldig voor. In samenwerking met de Euro-
pese sociale partners, werd op zoek gegaan naar goede praktijken bij 153 landbouwbedrijven voor 11 representatieve taken in verschil-
lende landen. Hoe op zoek gaan naar goede praktijken, hoe de sociale partners hierbij betrekken en hoe het resultaat op een aanschou-
welijke manier voorstellen?

Veerle Hermans, verantwoordelijke discipline ergonomie, IDEWE

Luc Goemaere 
 

Er wordt toegelicht waarom de aanpak van het stresstheater impact heeft op stress op de werkvloer en in thuissituaties. Na de bespreking 

opgevoerd.

Inge Wiame, coördinator, Partena Vitaliteit

  Guido  Van Duren  

Z

Lawaaislechthorendheid staat nog steeds in de top 3 van meest voorkomende beroepsziekten. Is de wet- en regelgeving hieromtrent 
correct? Welke gehoorbeschermers bieden de beste bescherming? Is er iets mis met onze techniek om het gehoor vroegtijdig te screenen? 
Hoe kan ik het risico op gehoorschade tot 0% herleiden?
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     Dominic Hermans  

  Praktische case waarbij een draaiboek wordt toegelicht voor het controleren en indienststellen van de verschillende technische 
installaties en technieken (elektriciteit, medische gassen, sanitair, HVAC, liften, branddetectie en sturing, toegangscontrole, …). 
UZ Leuven heeft een draaiboek opgesteld en geïmplementeerd waarbij controlepunten werden bepaald die cruciaal zijn in het 
indienststellingsproces van een installatie, een lokaal, een eenheid bij nieuwbouw of renovatiewerken.

Dirk Wynants, preventieadviseur, UZ Leuven

       Yvan Van Damme  
  

Op de werkvloer kan zich steeds een ongeluk of incident voordoen of kunnen werknemers onwel worden. Het bedrijf moet hierop 

en Verkeer en de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming van Bestuurszaken hebben samen een kwaliteitssysteem 
uitgewerkt voor de organisatie van de Eerste Hulp Bij Ongevallen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt er dieper ingegaan op de rol 
van de bedrijfshulpverlener. De focus ligt op de motivatie en waardering van de rol van de bedrijfshulpverlener. De gewijzigde wetgeving 
zal worden toegelicht. Aansluitend wordt er verder gebouwd aan het netwerk voor bedrijfshulpverleners!

Yvan Van Damme, verpleegkundig coördinator Vlaamse Overheid, Departement Bestuurszaken
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ARAB Artikel 52 naar het nieuwe KB Brandpreventie op de arbeidsplaatsen. Hoe is het vertrouwde artikel 52 omgezet? Wat is er nieuw 
en wat blijft in het ARAB? Heb je al gehoord over de risicoanalyse brand, brandbestrijdingsdienst of het brandpreventiedossier?

Hugo Steeman, adviseur-generaal AD Toezicht Welzijn op het Werk, FOD WASO 

 De beroepsvereniging BEVAD heeft een nieuwe brochure ‘Brandveilig werken bij dichtingswerken’ uitgegeven met nieuwe 
inzichten die dakwerken niet alleen veiliger, maar ook rendabeler maken. Alle aspecten waarmee de dakafdichter geconfronteerd 
wordt, komen aan bod en mogelijke risicosituaties worden besproken. Het handboek kan gebruikt worden als hulpmiddel bij TRA 
en zelfs LMRA. 

Freya Michiels, projectingenieur/veiligheidscoördinator Niveau 1/vennoot, Bureau Bouwtechnieken

 

Wat moet een preventieadviseur weten met betrekking tot de voorschriften voor de elektrische installaties in medische ruimten? 
De praktische richtlijn in België T013 werd vernieuwd en aangepast aan het harmonisatiedocument 60364-7-710.

Marc Gondelaers, Vinçotte

 Patrik Daems

Z

organisatie wordt een consensus voorgesteld over de praktische invulling van de risicobeoordeling manueel hanteren van lasten.

Stephan Tomlow, Europees ergonoom, Provikmo

Luc Goemaere 
Z

Toekomstgericht personeelsbeleid is in heel wat bedrijven HR-materie. Als we echter naar CAO 104 kijken, zien we dat 2 van de 
7 actiegebieden zich recht in de professionele roos van de preventieadviseur bevinden: de gezondheid van de werknemer, de 
preventie en het wegwerken van fysieke en psychosociale belemmeringen om aan het werk te blijven en de mogelijkheden voor 
een aanpassing van de arbeidstijd en de arbeidsomstandigheden.

Henk Lievens

Z
De bewakingsagent staat dagelijks in de frontlinie ter bescherming van de veiligheid van personen en infrastructuur. Maar wie waakt 
over hun eigen veiligheid en het welzijn bij de uitvoering van hun opdracht? Deze informatiesessie legt een link tussen “security” 
en “safety”. Een bijhorende duiding wordt voorzien voor preventieadviseurs die in contact komen met bewakingsopdrachten in 
het bedrijf waar ze actief zijn.

Bart Schorpion, regionaal directeur Vlaanderen, Cesi

G

09u00 - 09u45

Marc Vanden Houte/ Erik De Mulder

Tijdens deze Prebeneren-sessie is het de bedoeling dat we zoveel mogelijk ervaringen en praktische tips/tricks tussen 
collega’s uitwisselen. Er komt geen deskundige iets uitleggen, wel wordt het geheel begeleid door een facilitator die je via 
andere/vernieuwende vergadertechnieken laat leren van elkaar. De technieken komen uit ervaringen rond het begeleiden van 

veranderprocessen en hebben hier hun degelijkheid in bewezen. Voorbeelden van technieken zijn: de Whole Brain model-werkvorm, de 
diagnostische vragenlijst, de intrastorm-methode en andere. Ze  worden kort toegelicht door de facilitator en daarna werk je in kleine groepjes 
je materiaal uit. Op het eind van de sessie worden de resultaten aan elkaar voorgesteld. 
Opgelet: een Prebeneren-sessie beslaat de tijd van 2 modules, maar het aantal deelnemers is beperkt.  

Peter Engelborghs, trainer-consultant-coach, DN-A 
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De projectgroep brand heeft een risicoanalyse uitgewerkt naar aanleiding van het nieuwe KB Brand. Op een eenvoudige en pragmatische wijze 

Peter Wydooghe, voorzitter projectgroep Brand

 Bij de realisatie van bouw- of infrastructuurprojecten moet de bouwheer belangrijke stappen doorlopen: het belang van een gedetailleerd 

het bestek,… Wat kan je van de aannemer verwachten en welke documenten moet hij je kunnen voorleggen?

Cindy Bullens, afdelingsverantwoordelijke, Grondbank

De realistische bruikbare gegevens voor de preventieadviseurs met betrekking tot de praktische toepassing van de uitvoeringen van het K.B. 
van 4 december 2012.

Dirk Steeland, aannemer en lid van Nelectra

 Patrik  Daems

Z
De inzet van hoogwerkers op bouwwerven heeft zeker bijgedragen tot een verhoging van de veiligheid bij werken op hoogte, maar werken in 
een hoogwerker is niet zonder risico. De klassieke ongevallen zijn het kantelen van hoogwerkers of werknemers die uit de werkbak vallen. Het 
kan echter nog op andere manieren fout lopen.

Jan Vandenbrande, preventieadviseur arbeidsveiligheid, Mensura

Luc Goemaere 
Z

Preventie van psychosociale risico’s is de voorbije jaren steeds belangrijker geworden, maar in veel ondernemingen worstelt men met de 
toepassing ervan. Op basis van onderzoek krijgen we inzicht in hoe dat komt, wat de hindernissen zijn en welke aanpak op dit moment het 
beste lijkt te werken.

Hendrik Delagrange, onderzoeker, SERV Stichting Innovatie en Arbeid

Henk Lievens

Z
Diefstal, digitale inbraken of sabotage zijn allemaal integriteitsinbreuken die zich vroeg of laat kunnen voordoen in elke organisatie. Aan de 
hand van praktijkvoorbeelden zal worden uiteengezet welke de meest voorkomende integriteitsrisico’s zijn, hoe dergelijke incidenten het best 
kunnen aangepakt worden en wat er kan gedaan worden om het voorkomings-en detectiebeleid te versterken.

Bart Debie, vennoot en forensisch auditor, i-Force

 Peter Wydooghe
 

 
Kennis van zaken over de normering, de producten en de applicatie is van levensbelang bij aanpassingen aan brandwerende 
deuren. Verwaarloosd onderhoud en oneigenlijk gebruik van branddeuren kan het verschil maken tussen een ramp of een 
incident. 

Hank Pijpstra, Fireforum

 Welke opties zijn er om uitgegraven bodem opnieuw te gebruiken en hoe lees ik de driedelige code? Hoe kan de bouwheer op een 
eenvoudige manier controle houden op de eigenlijke uitvoering van de grondwerken en op de kosten ervan? Wat betekenen de 
uitvoeringsbepalingen die op een bodembeheerrapport worden vermeld? Hoe kan ik vertragingen en onverwachte meerkosten 
in uitvoering voorkomen?

Cindy Bullens, afdelingsverantwoordelijke, Grondbank

Luk  Van Berendonck  
              

Center Parcs gebruikt de veiligheidscultuurladder volgens het model van Parker nu reeds 6 jaren om haar veiligheidsbeleid 
bij te stellen. Met praktijkvoorbeelden wordt aangetoond dat deze methodologie een krachtig instrument kan zijn om je 
veiligheidscultuur te begrijpen en de meest geschikte verbeteracties in te zetten.

 Patrik  Daems

Een werknemer streeft doorgaans naast arbeidsvreugde ook naar de ontwikkeling van goede relaties op het werk met collega’s 
en oversten. Het fenomeen ‘pesten op het werk’ trekt dan ook een streep door die rekening. In hoeverre mag een werkgever zijn 
gezag uitoefenen alvorens er sprake is van pesterijen? In welke mate speelt het oordeel van de PA een rol in deze kwestie?

Luc Goemaere 
Z

Uit het onderzoek blijkt dat leidinggevenden over het algemeen geen zicht hebben op de factoren die bijdragen aan het 
verhogen van het stressgevoel bij de medewerkers. In ons streven om leiders, managers en bedrijven bewuster te maken, lichten 

vruchten afwerpt!

Pascal De Veirman, zaakvoerder, Intentif

Marc Vanden Houte

Z
In deze toelichting wordt het ontstaan en de evolutie van het kwaliteits- en veiligheidssysteem ervan toegelicht, waaronder het 
KB van 30 november  2011. Bespreking van enkele actuele onderwerpen over deze sector illustreren de continue verbetering van 
de nucleaire veiligheid en het belang dat het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) eraan hecht.
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Tijdens deze Prebeneren-sessie is het de bedoeling dat we zoveel mogelijk ervaringen en praktische tips/tricks tussen 
collega’s uitwisselen. Er komt geen deskundige iets uitleggen, wel wordt het geheel begeleid door een facilitator die je via 
andere/vernieuwende vergadertechnieken laat leren van elkaar. De technieken komen uit ervaringen rond het begeleiden van 

veranderprocessen en hebben hier hun degelijkheid in bewezen. Voorbeelden van technieken zijn: de Whole Brain model-werkvorm, de 
diagnostische vragenlijst, de intrastorm-methode en andere. Ze  worden kort toegelicht door de facilitator en daarna werk je in kleine 
groepjes je materiaal uit. Op het eind van de sessie worden de resultaten aan elkaar voorgesteld.  Opgelet: een Prebeneren-sessie beslaat 
de tijd van 2 modules, maar het aantal deelnemers is beperkt.  

Peter Engelborghs, trainer-consultant-coach, DN-A

 Peter Wydooghe

van het ongeval zullen kort geschetst worden. Nadruk van de presentatie zal liggen op de lessons learned zoals inspectieprogramma’s, 

Chris Hermans, branch manager, Team Industrial Services Belgium

 Els Wouters

 
Nieuwe Werken’ en krijgt de laatste jaren veel aandacht. Het lijkt op het eerste zicht, zowel voor werkgever als voor werknemer, als een 

Hendrik Delagrange, onderzoeker, SERV Stichting Innovatie en Arbeid

  Huget Désiron  

 In de consensustekst over de risicobeoordeling manueel hanteren van lasten wordt voor de risicobeoordeling verwezen naar de  
KIM-tools. Trekken en duwen van lasten is een vaak voorkomende vorm van manueel hanteren van lasten. De risicobeoordeling met de 
KIM-tool trekken en duwen wordt toegepast op een praktijkcase. 

Gerrit Pollentier, preventieadviseur ergonomie, Mensura

 Patrik  Daems

Z
Manueel hanteren van lasten, trillingen, ongunstige en repetitieve houdingen komen veelvuldig voor. In samenwerking met de Euro-
pese sociale partners, werd op zoek gegaan naar goede praktijken bij 153 landbouwbedrijven voor 11 representatieve taken in verschil-
lende landen. Hoe op zoek gaan naar goede praktijken, hoe de sociale partners hierbij betrekken en hoe het resultaat op een aanschou-
welijke manier voorstellen?

Veerle Hermans, verantwoordelijke discipline ergonomie, IDEWE

Luc Goemaere 
 

Er wordt toegelicht waarom de aanpak van het stresstheater impact heeft op stress op de werkvloer en in thuissituaties. Na de bespreking 

opgevoerd.

Inge Wiame, coördinator, Partena Vitaliteit

  Guido  Van Duren  

Z

Lawaaislechthorendheid staat nog steeds in de top 3 van meest voorkomende beroepsziekten. Is de wet- en regelgeving hieromtrent 
correct? Welke gehoorbeschermers bieden de beste bescherming? Is er iets mis met onze techniek om het gehoor vroegtijdig te screenen? 
Hoe kan ik het risico op gehoorschade tot 0% herleiden?
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     Dominic Hermans  

  Praktische case waarbij een draaiboek wordt toegelicht voor het controleren en indienststellen van de verschillende technische 
installaties en technieken (elektriciteit, medische gassen, sanitair, HVAC, liften, branddetectie en sturing, toegangscontrole, …). 
UZ Leuven heeft een draaiboek opgesteld en geïmplementeerd waarbij controlepunten werden bepaald die cruciaal zijn in het 
indienststellingsproces van een installatie, een lokaal, een eenheid bij nieuwbouw of renovatiewerken.

Dirk Wynants, preventieadviseur, UZ Leuven

       Yvan Van Damme  
  

Op de werkvloer kan zich steeds een ongeluk of incident voordoen of kunnen werknemers onwel worden. Het bedrijf moet hierop 

en Verkeer en de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming van Bestuurszaken hebben samen een kwaliteitssysteem 
uitgewerkt voor de organisatie van de Eerste Hulp Bij Ongevallen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt er dieper ingegaan op de rol 
van de bedrijfshulpverlener. De focus ligt op de motivatie en waardering van de rol van de bedrijfshulpverlener. De gewijzigde wetgeving 
zal worden toegelicht. Aansluitend wordt er verder gebouwd aan het netwerk voor bedrijfshulpverleners!

Yvan Van Damme, verpleegkundig coördinator Vlaamse Overheid, Departement Bestuurszaken
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 Peter Wydooghe
 

ARAB Artikel 52 naar het nieuwe KB Brandpreventie op de arbeidsplaatsen. Hoe is het vertrouwde artikel 52 omgezet? Wat is er nieuw 
en wat blijft in het ARAB? Heb je al gehoord over de risicoanalyse brand, brandbestrijdingsdienst of het brandpreventiedossier?

Hugo Steeman, adviseur-generaal AD Toezicht Welzijn op het Werk, FOD WASO 

 De beroepsvereniging BEVAD heeft een nieuwe brochure ‘Brandveilig werken bij dichtingswerken’ uitgegeven met nieuwe 
inzichten die dakwerken niet alleen veiliger, maar ook rendabeler maken. Alle aspecten waarmee de dakafdichter geconfronteerd 
wordt, komen aan bod en mogelijke risicosituaties worden besproken. Het handboek kan gebruikt worden als hulpmiddel bij TRA 
en zelfs LMRA. 

Freya Michiels, projectingenieur/veiligheidscoördinator Niveau 1/vennoot, Bureau Bouwtechnieken

 

Wat moet een preventieadviseur weten met betrekking tot de voorschriften voor de elektrische installaties in medische ruimten? 
De praktische richtlijn in België T013 werd vernieuwd en aangepast aan het harmonisatiedocument 60364-7-710.

Marc Gondelaers, Vinçotte

 Patrik Daems

Z

organisatie wordt een consensus voorgesteld over de praktische invulling van de risicobeoordeling manueel hanteren van lasten.

Stephan Tomlow, Europees ergonoom, Provikmo

Luc Goemaere 
Z

Toekomstgericht personeelsbeleid is in heel wat bedrijven HR-materie. Als we echter naar CAO 104 kijken, zien we dat 2 van de 
7 actiegebieden zich recht in de professionele roos van de preventieadviseur bevinden: de gezondheid van de werknemer, de 
preventie en het wegwerken van fysieke en psychosociale belemmeringen om aan het werk te blijven en de mogelijkheden voor 
een aanpassing van de arbeidstijd en de arbeidsomstandigheden.

Henk Lievens

Z
De bewakingsagent staat dagelijks in de frontlinie ter bescherming van de veiligheid van personen en infrastructuur. Maar wie waakt 
over hun eigen veiligheid en het welzijn bij de uitvoering van hun opdracht? Deze informatiesessie legt een link tussen “security” 
en “safety”. Een bijhorende duiding wordt voorzien voor preventieadviseurs die in contact komen met bewakingsopdrachten in 
het bedrijf waar ze actief zijn.

Bart Schorpion, regionaal directeur Vlaanderen, Cesi

G

09u00 - 09u45

Marc Vanden Houte/ Erik De Mulder

Tijdens deze Prebeneren-sessie is het de bedoeling dat we zoveel mogelijk ervaringen en praktische tips/tricks tussen 
collega’s uitwisselen. Er komt geen deskundige iets uitleggen, wel wordt het geheel begeleid door een facilitator die je via 
andere/vernieuwende vergadertechnieken laat leren van elkaar. De technieken komen uit ervaringen rond het begeleiden van 

veranderprocessen en hebben hier hun degelijkheid in bewezen. Voorbeelden van technieken zijn: de Whole Brain model-werkvorm, de 
diagnostische vragenlijst, de intrastorm-methode en andere. Ze  worden kort toegelicht door de facilitator en daarna werk je in kleine groepjes 
je materiaal uit. Op het eind van de sessie worden de resultaten aan elkaar voorgesteld. 
Opgelet: een Prebeneren-sessie beslaat de tijd van 2 modules, maar het aantal deelnemers is beperkt.  

Peter Engelborghs, trainer-consultant-coach, DN-A 
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 Peter Wydooghe
 

De projectgroep brand heeft een risicoanalyse uitgewerkt naar aanleiding van het nieuwe KB Brand. Op een eenvoudige en pragmatische wijze 

Peter Wydooghe, voorzitter projectgroep Brand

 Bij de realisatie van bouw- of infrastructuurprojecten moet de bouwheer belangrijke stappen doorlopen: het belang van een gedetailleerd 

het bestek,… Wat kan je van de aannemer verwachten en welke documenten moet hij je kunnen voorleggen?

Cindy Bullens, afdelingsverantwoordelijke, Grondbank

De realistische bruikbare gegevens voor de preventieadviseurs met betrekking tot de praktische toepassing van de uitvoeringen van het K.B. 
van 4 december 2012.

Dirk Steeland, aannemer en lid van Nelectra

 Patrik  Daems

Z
De inzet van hoogwerkers op bouwwerven heeft zeker bijgedragen tot een verhoging van de veiligheid bij werken op hoogte, maar werken in 
een hoogwerker is niet zonder risico. De klassieke ongevallen zijn het kantelen van hoogwerkers of werknemers die uit de werkbak vallen. Het 
kan echter nog op andere manieren fout lopen.

Jan Vandenbrande, preventieadviseur arbeidsveiligheid, Mensura

Luc Goemaere 
Z

Preventie van psychosociale risico’s is de voorbije jaren steeds belangrijker geworden, maar in veel ondernemingen worstelt men met de 
toepassing ervan. Op basis van onderzoek krijgen we inzicht in hoe dat komt, wat de hindernissen zijn en welke aanpak op dit moment het 
beste lijkt te werken.

Hendrik Delagrange, onderzoeker, SERV Stichting Innovatie en Arbeid

Henk Lievens

Z
Diefstal, digitale inbraken of sabotage zijn allemaal integriteitsinbreuken die zich vroeg of laat kunnen voordoen in elke organisatie. Aan de 
hand van praktijkvoorbeelden zal worden uiteengezet welke de meest voorkomende integriteitsrisico’s zijn, hoe dergelijke incidenten het best 
kunnen aangepakt worden en wat er kan gedaan worden om het voorkomings-en detectiebeleid te versterken.

Bart Debie, vennoot en forensisch auditor, i-Force

 Peter Wydooghe
 

 
Kennis van zaken over de normering, de producten en de applicatie is van levensbelang bij aanpassingen aan brandwerende 
deuren. Verwaarloosd onderhoud en oneigenlijk gebruik van branddeuren kan het verschil maken tussen een ramp of een 
incident. 

Hank Pijpstra, Fireforum

 Welke opties zijn er om uitgegraven bodem opnieuw te gebruiken en hoe lees ik de driedelige code? Hoe kan de bouwheer op een 
eenvoudige manier controle houden op de eigenlijke uitvoering van de grondwerken en op de kosten ervan? Wat betekenen de 
uitvoeringsbepalingen die op een bodembeheerrapport worden vermeld? Hoe kan ik vertragingen en onverwachte meerkosten 
in uitvoering voorkomen?

Cindy Bullens, afdelingsverantwoordelijke, Grondbank

Luk  Van Berendonck  
              

Center Parcs gebruikt de veiligheidscultuurladder volgens het model van Parker nu reeds 6 jaren om haar veiligheidsbeleid 
bij te stellen. Met praktijkvoorbeelden wordt aangetoond dat deze methodologie een krachtig instrument kan zijn om je 
veiligheidscultuur te begrijpen en de meest geschikte verbeteracties in te zetten.

 Patrik  Daems

Een werknemer streeft doorgaans naast arbeidsvreugde ook naar de ontwikkeling van goede relaties op het werk met collega’s 
en oversten. Het fenomeen ‘pesten op het werk’ trekt dan ook een streep door die rekening. In hoeverre mag een werkgever zijn 
gezag uitoefenen alvorens er sprake is van pesterijen? In welke mate speelt het oordeel van de PA een rol in deze kwestie?

Luc Goemaere 
Z

Uit het onderzoek blijkt dat leidinggevenden over het algemeen geen zicht hebben op de factoren die bijdragen aan het 
verhogen van het stressgevoel bij de medewerkers. In ons streven om leiders, managers en bedrijven bewuster te maken, lichten 

vruchten afwerpt!

Pascal De Veirman, zaakvoerder, Intentif

Marc Vanden Houte

Z
In deze toelichting wordt het ontstaan en de evolutie van het kwaliteits- en veiligheidssysteem ervan toegelicht, waaronder het 
KB van 30 november  2011. Bespreking van enkele actuele onderwerpen over deze sector illustreren de continue verbetering van 
de nucleaire veiligheid en het belang dat het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) eraan hecht.

VOORKENNIS 

VEREIST

Marc Vanden Houte/ Myriam Van der Steen 

Tijdens deze Prebeneren-sessie is het de bedoeling dat we zoveel mogelijk ervaringen en praktische tips/tricks tussen 
collega’s uitwisselen. Er komt geen deskundige iets uitleggen, wel wordt het geheel begeleid door een facilitator die je via 
andere/vernieuwende vergadertechnieken laat leren van elkaar. De technieken komen uit ervaringen rond het begeleiden van 

veranderprocessen en hebben hier hun degelijkheid in bewezen. Voorbeelden van technieken zijn: de Whole Brain model-werkvorm, de 
diagnostische vragenlijst, de intrastorm-methode en andere. Ze  worden kort toegelicht door de facilitator en daarna werk je in kleine 
groepjes je materiaal uit. Op het eind van de sessie worden de resultaten aan elkaar voorgesteld.  Opgelet: een Prebeneren-sessie beslaat 
de tijd van 2 modules, maar het aantal deelnemers is beperkt.  

Peter Engelborghs, trainer-consultant-coach, DN-A

 Peter Wydooghe

van het ongeval zullen kort geschetst worden. Nadruk van de presentatie zal liggen op de lessons learned zoals inspectieprogramma’s, 

Chris Hermans, branch manager, Team Industrial Services Belgium

 Els Wouters

 
Nieuwe Werken’ en krijgt de laatste jaren veel aandacht. Het lijkt op het eerste zicht, zowel voor werkgever als voor werknemer, als een 

Hendrik Delagrange, onderzoeker, SERV Stichting Innovatie en Arbeid

  Huget Désiron  

 In de consensustekst over de risicobeoordeling manueel hanteren van lasten wordt voor de risicobeoordeling verwezen naar de  
KIM-tools. Trekken en duwen van lasten is een vaak voorkomende vorm van manueel hanteren van lasten. De risicobeoordeling met de 
KIM-tool trekken en duwen wordt toegepast op een praktijkcase. 

Gerrit Pollentier, preventieadviseur ergonomie, Mensura

 Patrik  Daems

Z
Manueel hanteren van lasten, trillingen, ongunstige en repetitieve houdingen komen veelvuldig voor. In samenwerking met de Euro-
pese sociale partners, werd op zoek gegaan naar goede praktijken bij 153 landbouwbedrijven voor 11 representatieve taken in verschil-
lende landen. Hoe op zoek gaan naar goede praktijken, hoe de sociale partners hierbij betrekken en hoe het resultaat op een aanschou-
welijke manier voorstellen?

Veerle Hermans, verantwoordelijke discipline ergonomie, IDEWE

Luc Goemaere 
 

Er wordt toegelicht waarom de aanpak van het stresstheater impact heeft op stress op de werkvloer en in thuissituaties. Na de bespreking 

opgevoerd.

Inge Wiame, coördinator, Partena Vitaliteit

  Guido  Van Duren  

Z

Lawaaislechthorendheid staat nog steeds in de top 3 van meest voorkomende beroepsziekten. Is de wet- en regelgeving hieromtrent 
correct? Welke gehoorbeschermers bieden de beste bescherming? Is er iets mis met onze techniek om het gehoor vroegtijdig te screenen? 
Hoe kan ik het risico op gehoorschade tot 0% herleiden?
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VERTROUWENSPERSONEN

TIP: OOK VOOR 
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TIP: OOK VOOR 

VERTROUWENSPERSONEN

TIP: OOK VOOR 

VERTROUWENSPERSONEN

     Dominic Hermans  

  Praktische case waarbij een draaiboek wordt toegelicht voor het controleren en indienststellen van de verschillende technische 
installaties en technieken (elektriciteit, medische gassen, sanitair, HVAC, liften, branddetectie en sturing, toegangscontrole, …). 
UZ Leuven heeft een draaiboek opgesteld en geïmplementeerd waarbij controlepunten werden bepaald die cruciaal zijn in het 
indienststellingsproces van een installatie, een lokaal, een eenheid bij nieuwbouw of renovatiewerken.

Dirk Wynants, preventieadviseur, UZ Leuven

       Yvan Van Damme  
  

Op de werkvloer kan zich steeds een ongeluk of incident voordoen of kunnen werknemers onwel worden. Het bedrijf moet hierop 

en Verkeer en de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming van Bestuurszaken hebben samen een kwaliteitssysteem 
uitgewerkt voor de organisatie van de Eerste Hulp Bij Ongevallen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt er dieper ingegaan op de rol 
van de bedrijfshulpverlener. De focus ligt op de motivatie en waardering van de rol van de bedrijfshulpverlener. De gewijzigde wetgeving 
zal worden toegelicht. Aansluitend wordt er verder gebouwd aan het netwerk voor bedrijfshulpverleners!

Yvan Van Damme, verpleegkundig coördinator Vlaamse Overheid, Departement Bestuurszaken
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Guido Vanhove

 Over de indeling van gevaarlijke producten bestaat al heel wat toelichting, maar hoe zet je dit om in de praktijk? Je krijgt 
meer uitleg over hoe H.Essers als logistieke dienstverlener met gevaarlijke producten omgaat. Je komt te weten hoe men 
deze producten controleert, inbrengt in het WMS systeem, welke verplichtingen de werkgever heeft en hoe hij deze verder 
communiceert naar derden.

Hans Cnudde, head of EQS, H. Essers 

Bert Brouwers

Z  Wat is er bij de indienststelling van een nieuwe machine met CE-markering nodig? We stellen een manier van werken voor, 
met tips en aandachtspunten, om te vermijden dat er dubbel werk gebeurt aan de ene kant, maar ook om te vermijden dat 
belangrijke elementen tussen de mazen van het net glippen.

Bert Brouwers, sr. consultant technical safety, Egemin Consulting N.V.

  Huget Désiron  

In de consensustekst over de risicobeoordeling manueel hanteren van lasten wordt voor de risicobeoordeling verwezen 
naar de KIM-tools. Repetitieve handelingen zijn ook een vorm van manueel hanteren van lasten. Het wordt duidelijk dat de 
risicobeoordeling een belangrijke stap kan zijn om te komen tot verbeteringen van de ergonomische omstandigheden.

Sven Hensen, preventieadviseur Niveau I, CLB Group

Danny De Baere

Z  De automatisering heeft ook zijn intrede gedaan in de fruitsector en dit heeft aanleiding gegeven tot nieuwe risicovelden zoals 
allerlei nieuwe (bewegende) machinerisico’s. Daarnaast heeft de sector ook ergonomische risico’s, opslag in koelruimten met 

deze risico’s zijn ook in een brochure gebundeld.

Bart Latet, preventieadviseur, CLB EDPBW

Gino Van Autrève    

Het KB tijdelijke of mobiele bouwplaatsen toegepast in uw school aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Julien Teugels, JT Adviesbureau

  Guido  Van Duren  

Z
In de reeks “minder gekende normen en voorkomende PBM’s” wordt er uitgebreid gesproken over de normen, de “do’s en 
don’ts” bij het werken op de knieën (kniebescherming) en de blootstelling aan mechanische trillingen (handschoenen). Deel 2 
in een volgende Prenne.

Gwin Steenhoudt, secretaris-generaal, Febelsafe

P

Dominic Hermans  

Z  Wanneer spreken we van een beroepsziekte? Welke vergoedingen betaalt het FBZ aan de werknemer en zijn werkgever? 
Preventie van beroepsziekten wordt steeds belangrijker. Naast de vergoedingen van erkende beroepsziektes, adviseert het 
FBZ ook bedrijven en ontwikkelt het programma’s die zich richten op fysisch herstel en/of herintegratie op de arbeidsmarkt.

Joeri Luts, adviseur, Fonds voor Beroepsziekten 

Frank Meire  

Z  Meten is weten: de milieu-impact van producten is perfect te objectiveren, onder andere via een levenscyclus analyse volgens 
ISO 14025 en EN 15804. We gaan kort in op het algemeen kader van LCA’s en illustreren dit aan de hand van een praktijkcase en 
de besluiten die men uit de LCA kan trekken.

Diederik Bouckenooghe, sustainability expert, Unilin

Guido Vanhove  

 
alle veiligheidsadviseurs hebben er baat bij te weten welke deze wijzigingen zijn. Ontdek alle belangrijke wijzigingen en 
nieuwigheden in deze uiteenzetting.

Sabine Vercruysse, attaché & industrieel ingenieur, FOD Mobiliteit & Vervoer

Luk Van Berendonck    

Z  
resultaten. Maar waar begint het en hoe ga je daarbij te werk? Wat zijn de basistechnieken in het coachen van veilig gedrag? Wat 
zijn mogelijke rollen van de coach? Hoe loopt de praktijk? Met de ondersteuning van een acteur wordt deze sessie uitermate 
leerrijk.

Bjorn Loconsole, projectmanager, Samurai@work

Gino Van Autrève        

Z  Een herstelling aan het dak, het plaatsen van nieuw sanitair, onderhoudswerken door derden of een aannemer komt een 
bestrating leggen. Wettelijke aspecten en de taken van de preventieadviseur en de Hiërarchische Lijn ter plaatse.

Gino Van Autrève, voorzitter projectgroep Onderwijs

Marc Vanden Houte            

Z  Het wereldwijd uitgerold Prezioso Technilor SAS programma in verband met gedragswijziging ter bevordering van het VGM-
bewustzijn en het gedrag.

E. Naour, CEO, Prezioso Technilor SAS

DEZE PRESENTATIE IS 

ENGELSTALIG

Marc Vanden Houte/ Myriam Van der Steen 

  Tijdens deze Prebeneren-sessie is het de bedoeling dat we zoveel mogelijk ervaringen en praktische tips/tricks tussen collega’s 
uitwisselen. Er komt geen deskundige iets uitleggen, wel wordt het geheel begeleid door een facilitator die je via andere/ver-
nieuwende vergadertechnieken laat leren van elkaar. De technieken komen uit ervaringen rond het begeleiden van verander-

processen en hebben hier hun degelijkheid in bewezen. Voorbeelden van technieken zijn: de Whole Brain model-werkvorm, de diagnosti-
sche vragenlijst, de intrastorm-methode en andere. Ze  worden kort toegelicht door de facilitator en daarna werk je in kleine groepjes je 
materiaal uit. Op het eind van de sessie worden de resultaten aan elkaar voorgesteld. 
Opgelet: een Prebeneren-sessie beslaat de tijd van 2 modules, maar het aantal deelnemers is beperkt. 

Peter Engelborghs, trainer-consultant-coach, DN-A

Dominic Hermans  

Z  Eind 2012 werd tendinopathie van de bovenste ledematen een beroepsziekte. Het gaat over aandoeningen van de pezen bij 
personen die beroepsactiviteiten uitoefenen die gepaard gaan met een overbelasting van deze structuren door een combinatie van 
repeterende en/of krachtige bewegingen. Werk in ongunstige houdingen kan de schadelijke invloed van deze factoren verergeren. Het 
beoordelingsinstrument wordt toegelicht.

Joeri Luts, adviseur, Fonds voor Beroepsziekten 

Frank Meire  

Z  Een duurzaamheidsbeleid dient transparant en authentiek te zijn. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om het vertrouwen op te 
bouwen met de verschillende stakeholders. Een duurzaamheidsverslag is een instrument bij uitstek hiervoor. Het verslag is voorts geen 
doel op zich, maar een hulpmiddel om een MVO systematiek op te bouwen.

Céline Dewaele, manager CSR, Ernst & Young

 Els Wouters

 
 

We delen graag onze ervaring met het proces: hoe hebben we het aangepakt, bij wie konden we terecht voor advies en ondersteuning, ... Bijkomend 
illustreren we met concreet beeldmateriaal onze gerealiseerde acties zoals noonwalk, fruit op het werk, mindfulness en sensibilisering GO!ed in je vel.

Ann Goeman, coördinator psychosociale aspecten en intern vertrouwenspersoon, gemeenschappelijke preventiedienst GO!

  Johan Geuens  

 
Waarom worden in de praktijk nog risicoanalyses te laat gestart, vergeten of niet uitgevoerd? Hoe kunnen we dit bijsturen? Het is 
essentieel om triggers te hebben, die tijdig aanzetten tot gepaste risicoanalyses. In deze module wordt een praktische tool voorgesteld, 
die eenvoudig kan ingepast worden in elke veiligheidsorganisatie of preventieaanpak.

    Gino Van Autrève        

Z  Er zijn redenen genoeg voor scholen om aandacht te schenken aan het psychosociaal welbevinden van hun werknemers. Psychosociaal 
welzijn is echter geen voor de hand liggend thema. Er wordt ingegaan op de oorzaken van psychosociale belasting bij leerkrachten en 

Annelies Haelterman, preventieadviseur psychosociaal welzijn, Provikmo vzw

  Danny De Baere            

Z  Toegangswegen, hoogspanningsleidingen en onstabiele ondergrond zijn werfomstandigheden waarmee rekening moet gehouden worden 

Tenslotte zal ook worden stilgestaan bij de opleidingen die de sector voorziet en het Sigmacert-veiligheidskeur voor betonpompen.

Nathalie Poissonnier, algemeen secretaris, SIGMA vzw & Frank Mesdagh, gedelegeerd bestuurder, Etrac-Pumping NV

P

P

P

 Luc Goemaere              

De opdracht van vertrouwenspersonen wordt vaak onderschat in de organisatie. Veel ernstige en ook nefaste gevolgen 
van psychosociale belasting in de organisatie worden door de vertrouwenspersonen opgevangen. Volgens de vernieuwde 
pestwetgeving zullen zij, nog meer dan voorheen, hun informele taken als mediatoren moeten opnemen om te vermijden dat 

De werking van een goed draaiend team vertrouwenspersonen kan ook een positieve impact hebben op de organisatie en ziekteverzuim 
voorkomen. Het Lerend Ondersteunend Netwerk biedt de vertrouwenspersonen de nodige netwerk opportuniteit en -ondersteuning 
aan, waarbij zij ook van elkaar kunnen leren. Er wordt via sterke interactie ingespeeld daar waar de hoogste noden zijn. Heb je vooraf 

in deze modules. 
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op het werk
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Bestel deze publicatie

Deelnemers aan Prenne kunnen het boek tegen een 
voordeeltarief aankopen (€ 150 i.p.v. € 165). Je kan de 
publicatie online bestellen via 
http://www.prebes.be/naslagwerk-welzijn-werk en het 
dan afhalen aan de PVI-stand op de Prenne. Natuurlijk kan 
je ook ter plaatse beslissen om een boek aan te kopen.

VEILIGHEIDSINSTITUUT
Jezusstraat 28, 2000 Antwerpen
T 03 203 42 00 - www.provincieantwerpen.be

Iedereen is ervan overtuigd dat het naslagwerk ‘Welzijn op het 
werk’ het enige en volledige naslagwerk voor de preventie-
adviseur is. Daarom ook dat dit werk bekroond werd met de 
Prebestip. Dit label tipt Prebes leden over niet-Prebes realisaties.
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de nieuwste ontwikkelingen 
van de standhouders uit de 

commercial corner*

Laat je op humoristische 
wijze meevoeren doorheen 

de commercial corner. 
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Prenne 04.12.2014

Z zonder voorkennis G gevorderden I interactief P praktijkP

Guido Vanhove

 Over de indeling van gevaarlijke producten bestaat al heel wat toelichting, maar hoe zet je dit om in de praktijk? Je krijgt 
meer uitleg over hoe H.Essers als logistieke dienstverlener met gevaarlijke producten omgaat. Je komt te weten hoe men 
deze producten controleert, inbrengt in het WMS systeem, welke verplichtingen de werkgever heeft en hoe hij deze verder 
communiceert naar derden.

Hans Cnudde, head of EQS, H. Essers 

Bert Brouwers

Z  Wat is er bij de indienststelling van een nieuwe machine met CE-markering nodig? We stellen een manier van werken voor, 
met tips en aandachtspunten, om te vermijden dat er dubbel werk gebeurt aan de ene kant, maar ook om te vermijden dat 
belangrijke elementen tussen de mazen van het net glippen.

Bert Brouwers, sr. consultant technical safety, Egemin Consulting N.V.

  Huget Désiron  

In de consensustekst over de risicobeoordeling manueel hanteren van lasten wordt voor de risicobeoordeling verwezen 
naar de KIM-tools. Repetitieve handelingen zijn ook een vorm van manueel hanteren van lasten. Het wordt duidelijk dat de 
risicobeoordeling een belangrijke stap kan zijn om te komen tot verbeteringen van de ergonomische omstandigheden.

Sven Hensen, preventieadviseur Niveau I, CLB Group

Danny De Baere

Z  De automatisering heeft ook zijn intrede gedaan in de fruitsector en dit heeft aanleiding gegeven tot nieuwe risicovelden zoals 
allerlei nieuwe (bewegende) machinerisico’s. Daarnaast heeft de sector ook ergonomische risico’s, opslag in koelruimten met 

deze risico’s zijn ook in een brochure gebundeld.

Bart Latet, preventieadviseur, CLB EDPBW

Gino Van Autrève    

Het KB tijdelijke of mobiele bouwplaatsen toegepast in uw school aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Julien Teugels, JT Adviesbureau

  Guido  Van Duren  

Z
In de reeks “minder gekende normen en voorkomende PBM’s” wordt er uitgebreid gesproken over de normen, de “do’s en 
don’ts” bij het werken op de knieën (kniebescherming) en de blootstelling aan mechanische trillingen (handschoenen). Deel 2 
in een volgende Prenne.

Gwin Steenhoudt, secretaris-generaal, Febelsafe

P

Dominic Hermans  

Z  Wanneer spreken we van een beroepsziekte? Welke vergoedingen betaalt het FBZ aan de werknemer en zijn werkgever? 
Preventie van beroepsziekten wordt steeds belangrijker. Naast de vergoedingen van erkende beroepsziektes, adviseert het 
FBZ ook bedrijven en ontwikkelt het programma’s die zich richten op fysisch herstel en/of herintegratie op de arbeidsmarkt.

Joeri Luts, adviseur, Fonds voor Beroepsziekten 

Frank Meire  

Z  Meten is weten: de milieu-impact van producten is perfect te objectiveren, onder andere via een levenscyclus analyse volgens 
ISO 14025 en EN 15804. We gaan kort in op het algemeen kader van LCA’s en illustreren dit aan de hand van een praktijkcase en 
de besluiten die men uit de LCA kan trekken.

Diederik Bouckenooghe, sustainability expert, Unilin

Guido Vanhove  

 
alle veiligheidsadviseurs hebben er baat bij te weten welke deze wijzigingen zijn. Ontdek alle belangrijke wijzigingen en 
nieuwigheden in deze uiteenzetting.

Sabine Vercruysse, attaché & industrieel ingenieur, FOD Mobiliteit & Vervoer

Luk Van Berendonck    

Z  
resultaten. Maar waar begint het en hoe ga je daarbij te werk? Wat zijn de basistechnieken in het coachen van veilig gedrag? Wat 
zijn mogelijke rollen van de coach? Hoe loopt de praktijk? Met de ondersteuning van een acteur wordt deze sessie uitermate 
leerrijk.

Bjorn Loconsole, projectmanager, Samurai@work

Gino Van Autrève        

Z  Een herstelling aan het dak, het plaatsen van nieuw sanitair, onderhoudswerken door derden of een aannemer komt een 
bestrating leggen. Wettelijke aspecten en de taken van de preventieadviseur en de Hiërarchische Lijn ter plaatse.

Gino Van Autrève, voorzitter projectgroep Onderwijs

Marc Vanden Houte            

Z  Het wereldwijd uitgerold Prezioso Technilor SAS programma in verband met gedragswijziging ter bevordering van het VGM-
bewustzijn en het gedrag.

E. Naour, CEO, Prezioso Technilor SAS

DEZE PRESENTATIE IS 

ENGELSTALIG

Marc Vanden Houte/ Myriam Van der Steen 

  Tijdens deze Prebeneren-sessie is het de bedoeling dat we zoveel mogelijk ervaringen en praktische tips/tricks tussen collega’s 
uitwisselen. Er komt geen deskundige iets uitleggen, wel wordt het geheel begeleid door een facilitator die je via andere/ver-
nieuwende vergadertechnieken laat leren van elkaar. De technieken komen uit ervaringen rond het begeleiden van verander-

processen en hebben hier hun degelijkheid in bewezen. Voorbeelden van technieken zijn: de Whole Brain model-werkvorm, de diagnosti-
sche vragenlijst, de intrastorm-methode en andere. Ze  worden kort toegelicht door de facilitator en daarna werk je in kleine groepjes je 
materiaal uit. Op het eind van de sessie worden de resultaten aan elkaar voorgesteld. 
Opgelet: een Prebeneren-sessie beslaat de tijd van 2 modules, maar het aantal deelnemers is beperkt. 

Peter Engelborghs, trainer-consultant-coach, DN-A

Dominic Hermans  

Z  Eind 2012 werd tendinopathie van de bovenste ledematen een beroepsziekte. Het gaat over aandoeningen van de pezen bij 
personen die beroepsactiviteiten uitoefenen die gepaard gaan met een overbelasting van deze structuren door een combinatie van 
repeterende en/of krachtige bewegingen. Werk in ongunstige houdingen kan de schadelijke invloed van deze factoren verergeren. Het 
beoordelingsinstrument wordt toegelicht.

Joeri Luts, adviseur, Fonds voor Beroepsziekten 

Frank Meire  

Z  Een duurzaamheidsbeleid dient transparant en authentiek te zijn. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om het vertrouwen op te 
bouwen met de verschillende stakeholders. Een duurzaamheidsverslag is een instrument bij uitstek hiervoor. Het verslag is voorts geen 
doel op zich, maar een hulpmiddel om een MVO systematiek op te bouwen.

Céline Dewaele, manager CSR, Ernst & Young

 Els Wouters

 
 

We delen graag onze ervaring met het proces: hoe hebben we het aangepakt, bij wie konden we terecht voor advies en ondersteuning, ... Bijkomend 
illustreren we met concreet beeldmateriaal onze gerealiseerde acties zoals noonwalk, fruit op het werk, mindfulness en sensibilisering GO!ed in je vel.

Ann Goeman, coördinator psychosociale aspecten en intern vertrouwenspersoon, gemeenschappelijke preventiedienst GO!

  Johan Geuens  

 
Waarom worden in de praktijk nog risicoanalyses te laat gestart, vergeten of niet uitgevoerd? Hoe kunnen we dit bijsturen? Het is 
essentieel om triggers te hebben, die tijdig aanzetten tot gepaste risicoanalyses. In deze module wordt een praktische tool voorgesteld, 
die eenvoudig kan ingepast worden in elke veiligheidsorganisatie of preventieaanpak.

    Gino Van Autrève        

Z  Er zijn redenen genoeg voor scholen om aandacht te schenken aan het psychosociaal welbevinden van hun werknemers. Psychosociaal 
welzijn is echter geen voor de hand liggend thema. Er wordt ingegaan op de oorzaken van psychosociale belasting bij leerkrachten en 

Annelies Haelterman, preventieadviseur psychosociaal welzijn, Provikmo vzw

  Danny De Baere            

Z  Toegangswegen, hoogspanningsleidingen en onstabiele ondergrond zijn werfomstandigheden waarmee rekening moet gehouden worden 

Tenslotte zal ook worden stilgestaan bij de opleidingen die de sector voorziet en het Sigmacert-veiligheidskeur voor betonpompen.

Nathalie Poissonnier, algemeen secretaris, SIGMA vzw & Frank Mesdagh, gedelegeerd bestuurder, Etrac-Pumping NV

P

P

P

 Luc Goemaere              

De opdracht van vertrouwenspersonen wordt vaak onderschat in de organisatie. Veel ernstige en ook nefaste gevolgen 
van psychosociale belasting in de organisatie worden door de vertrouwenspersonen opgevangen. Volgens de vernieuwde 
pestwetgeving zullen zij, nog meer dan voorheen, hun informele taken als mediatoren moeten opnemen om te vermijden dat 

De werking van een goed draaiend team vertrouwenspersonen kan ook een positieve impact hebben op de organisatie en ziekteverzuim 
voorkomen. Het Lerend Ondersteunend Netwerk biedt de vertrouwenspersonen de nodige netwerk opportuniteit en -ondersteuning 
aan, waarbij zij ook van elkaar kunnen leren. Er wordt via sterke interactie ingespeeld daar waar de hoogste noden zijn. Heb je vooraf 

in deze modules. 
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welzijn
op het werk

uitgave 2014 

Prebestip
prebes.be

Bestel deze publicatie

Deelnemers aan Prenne kunnen het boek tegen een 
voordeeltarief aankopen (€ 150 i.p.v. € 165). Je kan de 
publicatie online bestellen via 
http://www.prebes.be/naslagwerk-welzijn-werk en het 
dan afhalen aan de PVI-stand op de Prenne. Natuurlijk kan 
je ook ter plaatse beslissen om een boek aan te kopen.

VEILIGHEIDSINSTITUUT
Jezusstraat 28, 2000 Antwerpen
T 03 203 42 00 - www.provincieantwerpen.be

Iedereen is ervan overtuigd dat het naslagwerk ‘Welzijn op het 
werk’ het enige en volledige naslagwerk voor de preventie-
adviseur is. Daarom ook dat dit werk bekroond werd met de 
Prebestip. Dit label tipt Prebes leden over niet-Prebes realisaties.

SNEL

HUMORTRENDS

INTERACTIEF
Neem samen met 

collega’s deel aan 
geanimeerde 

productvoorstellingen.

In 45 minuten ga je 
op bezoek bij 3 
standhouders.

Nieuwe producten en 
diensten worden voor jou als 

eerste uit de doeken gedaan.

COMMERCIAL
CIRCLE

* Meer info en tijdschema zie bijlage commercial circle

Ontdek op korte tijd 
de nieuwste ontwikkelingen 
van de standhouders uit de 

commercial corner*

Laat je op humoristische 
wijze meevoeren doorheen 
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Prenne 04.12.2014

Z zonder voorkennis G gevorderden I interactief P praktijkP

Guido Vanhove

 Over de indeling van gevaarlijke producten bestaat al heel wat toelichting, maar hoe zet je dit om in de praktijk? Je krijgt 
meer uitleg over hoe H.Essers als logistieke dienstverlener met gevaarlijke producten omgaat. Je komt te weten hoe men 
deze producten controleert, inbrengt in het WMS systeem, welke verplichtingen de werkgever heeft en hoe hij deze verder 
communiceert naar derden.

Hans Cnudde, head of EQS, H. Essers 

Bert Brouwers

Z  Wat is er bij de indienststelling van een nieuwe machine met CE-markering nodig? We stellen een manier van werken voor, 
met tips en aandachtspunten, om te vermijden dat er dubbel werk gebeurt aan de ene kant, maar ook om te vermijden dat 
belangrijke elementen tussen de mazen van het net glippen.

Bert Brouwers, sr. consultant technical safety, Egemin Consulting N.V.

  Huget Désiron  

In de consensustekst over de risicobeoordeling manueel hanteren van lasten wordt voor de risicobeoordeling verwezen 
naar de KIM-tools. Repetitieve handelingen zijn ook een vorm van manueel hanteren van lasten. Het wordt duidelijk dat de 
risicobeoordeling een belangrijke stap kan zijn om te komen tot verbeteringen van de ergonomische omstandigheden.

Sven Hensen, preventieadviseur Niveau I, CLB Group

Danny De Baere

Z  De automatisering heeft ook zijn intrede gedaan in de fruitsector en dit heeft aanleiding gegeven tot nieuwe risicovelden zoals 
allerlei nieuwe (bewegende) machinerisico’s. Daarnaast heeft de sector ook ergonomische risico’s, opslag in koelruimten met 

deze risico’s zijn ook in een brochure gebundeld.

Bart Latet, preventieadviseur, CLB EDPBW

Gino Van Autrève    

Het KB tijdelijke of mobiele bouwplaatsen toegepast in uw school aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Julien Teugels, JT Adviesbureau

  Guido  Van Duren  

Z
In de reeks “minder gekende normen en voorkomende PBM’s” wordt er uitgebreid gesproken over de normen, de “do’s en 
don’ts” bij het werken op de knieën (kniebescherming) en de blootstelling aan mechanische trillingen (handschoenen). Deel 2 
in een volgende Prenne.

Gwin Steenhoudt, secretaris-generaal, Febelsafe

P

Dominic Hermans  

Z  Wanneer spreken we van een beroepsziekte? Welke vergoedingen betaalt het FBZ aan de werknemer en zijn werkgever? 
Preventie van beroepsziekten wordt steeds belangrijker. Naast de vergoedingen van erkende beroepsziektes, adviseert het 
FBZ ook bedrijven en ontwikkelt het programma’s die zich richten op fysisch herstel en/of herintegratie op de arbeidsmarkt.

Joeri Luts, adviseur, Fonds voor Beroepsziekten 

Frank Meire  

Z  Meten is weten: de milieu-impact van producten is perfect te objectiveren, onder andere via een levenscyclus analyse volgens 
ISO 14025 en EN 15804. We gaan kort in op het algemeen kader van LCA’s en illustreren dit aan de hand van een praktijkcase en 
de besluiten die men uit de LCA kan trekken.

Diederik Bouckenooghe, sustainability expert, Unilin

Guido Vanhove  

 
alle veiligheidsadviseurs hebben er baat bij te weten welke deze wijzigingen zijn. Ontdek alle belangrijke wijzigingen en 
nieuwigheden in deze uiteenzetting.

Sabine Vercruysse, attaché & industrieel ingenieur, FOD Mobiliteit & Vervoer

Luk Van Berendonck    

Z  
resultaten. Maar waar begint het en hoe ga je daarbij te werk? Wat zijn de basistechnieken in het coachen van veilig gedrag? Wat 
zijn mogelijke rollen van de coach? Hoe loopt de praktijk? Met de ondersteuning van een acteur wordt deze sessie uitermate 
leerrijk.

Bjorn Loconsole, projectmanager, Samurai@work

Gino Van Autrève        

Z  Een herstelling aan het dak, het plaatsen van nieuw sanitair, onderhoudswerken door derden of een aannemer komt een 
bestrating leggen. Wettelijke aspecten en de taken van de preventieadviseur en de Hiërarchische Lijn ter plaatse.

Gino Van Autrève, voorzitter projectgroep Onderwijs

Marc Vanden Houte            

Z  Het wereldwijd uitgerold Prezioso Technilor SAS programma in verband met gedragswijziging ter bevordering van het VGM-
bewustzijn en het gedrag.

E. Naour, CEO, Prezioso Technilor SAS

DEZE PRESENTATIE IS 

ENGELSTALIG

Marc Vanden Houte/ Myriam Van der Steen 

  Tijdens deze Prebeneren-sessie is het de bedoeling dat we zoveel mogelijk ervaringen en praktische tips/tricks tussen collega’s 
uitwisselen. Er komt geen deskundige iets uitleggen, wel wordt het geheel begeleid door een facilitator die je via andere/ver-
nieuwende vergadertechnieken laat leren van elkaar. De technieken komen uit ervaringen rond het begeleiden van verander-

processen en hebben hier hun degelijkheid in bewezen. Voorbeelden van technieken zijn: de Whole Brain model-werkvorm, de diagnosti-
sche vragenlijst, de intrastorm-methode en andere. Ze  worden kort toegelicht door de facilitator en daarna werk je in kleine groepjes je 
materiaal uit. Op het eind van de sessie worden de resultaten aan elkaar voorgesteld. 
Opgelet: een Prebeneren-sessie beslaat de tijd van 2 modules, maar het aantal deelnemers is beperkt. 

Peter Engelborghs, trainer-consultant-coach, DN-A

Dominic Hermans  

Z  Eind 2012 werd tendinopathie van de bovenste ledematen een beroepsziekte. Het gaat over aandoeningen van de pezen bij 
personen die beroepsactiviteiten uitoefenen die gepaard gaan met een overbelasting van deze structuren door een combinatie van 
repeterende en/of krachtige bewegingen. Werk in ongunstige houdingen kan de schadelijke invloed van deze factoren verergeren. Het 
beoordelingsinstrument wordt toegelicht.

Joeri Luts, adviseur, Fonds voor Beroepsziekten 

Frank Meire  

Z  Een duurzaamheidsbeleid dient transparant en authentiek te zijn. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om het vertrouwen op te 
bouwen met de verschillende stakeholders. Een duurzaamheidsverslag is een instrument bij uitstek hiervoor. Het verslag is voorts geen 
doel op zich, maar een hulpmiddel om een MVO systematiek op te bouwen.

Céline Dewaele, manager CSR, Ernst & Young

 Els Wouters

 
 

We delen graag onze ervaring met het proces: hoe hebben we het aangepakt, bij wie konden we terecht voor advies en ondersteuning, ... Bijkomend 
illustreren we met concreet beeldmateriaal onze gerealiseerde acties zoals noonwalk, fruit op het werk, mindfulness en sensibilisering GO!ed in je vel.

Ann Goeman, coördinator psychosociale aspecten en intern vertrouwenspersoon, gemeenschappelijke preventiedienst GO!

  Johan Geuens  

 
Waarom worden in de praktijk nog risicoanalyses te laat gestart, vergeten of niet uitgevoerd? Hoe kunnen we dit bijsturen? Het is 
essentieel om triggers te hebben, die tijdig aanzetten tot gepaste risicoanalyses. In deze module wordt een praktische tool voorgesteld, 
die eenvoudig kan ingepast worden in elke veiligheidsorganisatie of preventieaanpak.

    Gino Van Autrève        

Z  Er zijn redenen genoeg voor scholen om aandacht te schenken aan het psychosociaal welbevinden van hun werknemers. Psychosociaal 
welzijn is echter geen voor de hand liggend thema. Er wordt ingegaan op de oorzaken van psychosociale belasting bij leerkrachten en 

Annelies Haelterman, preventieadviseur psychosociaal welzijn, Provikmo vzw

  Danny De Baere            

Z  Toegangswegen, hoogspanningsleidingen en onstabiele ondergrond zijn werfomstandigheden waarmee rekening moet gehouden worden 

Tenslotte zal ook worden stilgestaan bij de opleidingen die de sector voorziet en het Sigmacert-veiligheidskeur voor betonpompen.

Nathalie Poissonnier, algemeen secretaris, SIGMA vzw & Frank Mesdagh, gedelegeerd bestuurder, Etrac-Pumping NV

P

P

P

 Luc Goemaere              

De opdracht van vertrouwenspersonen wordt vaak onderschat in de organisatie. Veel ernstige en ook nefaste gevolgen 
van psychosociale belasting in de organisatie worden door de vertrouwenspersonen opgevangen. Volgens de vernieuwde 
pestwetgeving zullen zij, nog meer dan voorheen, hun informele taken als mediatoren moeten opnemen om te vermijden dat 

De werking van een goed draaiend team vertrouwenspersonen kan ook een positieve impact hebben op de organisatie en ziekteverzuim 
voorkomen. Het Lerend Ondersteunend Netwerk biedt de vertrouwenspersonen de nodige netwerk opportuniteit en -ondersteuning 
aan, waarbij zij ook van elkaar kunnen leren. Er wordt via sterke interactie ingespeeld daar waar de hoogste noden zijn. Heb je vooraf 

in deze modules. 
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welzijn
op het werk

uitgave 2014 

Prebestip
prebes.be

Bestel deze publicatie

Deelnemers aan Prenne kunnen het boek tegen een 
voordeeltarief aankopen (€ 150 i.p.v. € 165). Je kan de 
publicatie online bestellen via 
http://www.prebes.be/naslagwerk-welzijn-werk en het 
dan afhalen aan de PVI-stand op de Prenne. Natuurlijk kan 
je ook ter plaatse beslissen om een boek aan te kopen.

VEILIGHEIDSINSTITUUT
Jezusstraat 28, 2000 Antwerpen
T 03 203 42 00 - www.provincieantwerpen.be

Iedereen is ervan overtuigd dat het naslagwerk ‘Welzijn op het 
werk’ het enige en volledige naslagwerk voor de preventie-
adviseur is. Daarom ook dat dit werk bekroond werd met de 
Prebestip. Dit label tipt Prebes leden over niet-Prebes realisaties.
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geanimeerde 
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op bezoek bij 3 
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diensten worden voor jou als 
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Schrijft in voor Prenne 04.12.2014 in Stayen Sint-Truiden

Prenne 32 I Stayen Sint-Truiden I Inschrijving
Inschrijving

Prenne 04.12.2014

9u00 9u50 11u05 11u55

14u10 15u25 16u15

 Gevaarlijke stoffen e 25
 Machineveiligheid e 25
 Ergonomie 2 e 25
 Risicoanalyse gratis
 Onderwijs 1 e 25
 PBM’s 2 e 25

 Verzorgingsinst. 1 e 25
 MVO 1 e 25
 Transport & logistiek       gratis
 Veilig Gedrag e 25
 Onderwijs 2 e 25
 Zorgsystemen 2 e 25

 Verzorgingsinst. 2 e 25
 MVO 2 e 25
 Gezondheid 2 e 25
 Risicobeheer e 25
 Onderwijs 3 e 25
 Bouw 4 e 25

 Brand 1 gratis
 Bouw 1 e 25
 Elektriciteit 1 e 25
 Externe diensten 1 e 25
 Psychosociaal 1 e 25
 Security 1 e 25
 Indienststelling  e 25

 Brand 2 e 25 
 Bouw 2 e 25
 Elektriciteit 2 e 25
 Externe diensten 2 e 25
 Psychosociaal 2 e 25
 Security 2 e 25

 Brand 3 e 25 
 Bouw 3 e 25
 Veiligheidscultuur e 25
 Externe diensten 3 e 25
 Psychosociaal 3 e 25
 Zorgsystemen 1 e 25

 Brand 4 e 25 
 Gezondheid 1 e 25
 Ergonomie 1 e 25
 Externe diensten 4 e 25
 Psychosociaal 4 e 25
 PBM’s 1 e 25

Voormiddag 

Namiddag

 Prebeneren 1 - 90 min e 50
 (Maximum aantal deelnemers per Prebeneren sessie = 25)

 Ontbijt e 25
 Lunch e 50
 neemt NIET deel aan de lunch
 CD e 50

 All-in e 249  Gelieve 7 modules aan te duiden

Alle prijzen zijn excl. 21% btw

Totaal te betalen (excl. btw):

Wenst te betalen met Combipas - nr: 
Datum en handtekening

Extra  

 Intervisie voor Bedrijfshulpverleners - 90 min gratis
 Prebeneren 2 - 90 min e 50

 (Maximum aantal deelnemers per Prebeneren sessie = 25)

 Intervisie voor Vertrouwenspersonen - 90 min e 50
  Prebeneren 3 - 90 min e 50

 (Maximum aantal deelnemers per Prebeneren sessie = 25)

Schrijf u in via één van de
volgende methoden:

fax +32 11 28 83 49
e-mail natascha@prebes.be
site www.prebes.be

deelnemer naam ____________________________________________  voornaam ______________________________________

 lidnummer ________________________________________  functie _________________________________________

 e-mail _____________________________________________________________________________________________

bedrijf  __________________________________________________________________________________________________

 adres _____________________________________________________________________________________________

 postcode _________________________________________  plaats __________________________________________

 tel. bedrijf ________________________________________  fax bedrijf ______________________________________

facturatie instelling/bedrijf ____________________________________________________________________________________

 adres _____________________________________________________________________________________________

 postcode _________________________________________  plaats __________________________________________

 BTW nr ___________________________________________  bestelbon nr ____________________________________
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Prenne dagindeling

Nuttige info
Plaats en datum
Donderdag 4 december 2014
Stayen
Tiensesteenweg 168  
3800 Sint-Truiden
www.stayen.com

Attest van aanwezigheid
Deelnemers ontvangen een attest in het kader van verplichte
bijscholing voor milieucoördinator, preventieadviseur,
veiligheidscoördinator.

Wat is een ‘ALL-IN’?
Hierbij heb je recht op:
- ontbijtsessie
- zeven modules naar keuze
- lunch
- survivorsdrink
- CD met de teksten van alle opleidingsmomenten

Volgende Prenne data
10 maart 2015 Flanders Expo Gent
16 juni 2015    Kursaal    Oostende
17 september 2015 De Montil Affligem
03 december 2015    Ter Elst    Edegem

We voorzien voor u ter plaatse
- draagtas* (optioneel)
- map* (optioneel)
- attest van aanwezigheid
- drankjetons
- badge om op te spelden
- tijdsschema van de modules
- enveloppe met Prenne pas
- pen
- eventueel aangekochte CD

*Aan de inkom van elke zaal krijg je de handouts van je ingeschre-
ven modules. Als je een tablet/smartphone bij hebt, kan je er een 
QR-code inscannen.

*Wij trachten onze ecologische voetafdruk te verkleinen en geven 
daarom niet meer automatisch een map en draagzak in je handen. 
Wens je er toch één, dan kan je ze opnemen aan het onthaal.

Hoe inschrijven? 
3 mogelijkheden:
-  Vul het inschrijvingsformulier in en fax dit door
 naar +32 11 28 83 49.
-  E-mail je keuze en info door naar natascha@prebes.be
-  Vul online het inschrijvingsformulier in op www.prebes.be

Kosten  
Inschrijvingsbedragen voor de diverse onderdelen vind je  terug
op het inschrijvingsformulier. Bedrijven die nog geen
abonnement hebben bij Prebes, betalen € 75  
(excl. btw) extra voor het Prebes abonnement 2015. 

Betaling
Na ontvangst van de factuur. Reduceer je opleidingskost met 
50% via de KMO-portefeuille.

Annulering  
Je kan schriftelijk annuleren tot 8 dagen voor het event  
zonder kosten. Na deze datum blijft het inschrijvingsrecht  
verschuldigd. Er kan altijd een vervanger de gereserveerde 
plaats innemen.

Combipas  
Via een Combipas kan je inschrijven voor 4 Prenne’s aan een 
voordeeltarief van € 796 (excl. btw). Een dergelijke Combipas 
geeft recht op een All-in formule  voor vier Prenne’s in 
datzelfde jaar. Ook verschillende personen kunnen gebruik 
maken van dezelfde Combipas. 

Bestelling CD
Je kan de CD met alle presentaties in PDF-formaat bestellen
via het inschrijvingsformulier. Indien je deze niet kan afhalen
tijdens de Prenne, wordt een administratieve kost van € 5 excl.
btw aangerekend.

Vragen?
Prebes Coördinatiecentrum
tel +32 11 28 83 40 | fax +32 11 28 83 49
info@prebes.be | www.prebes.be

Vooraf inschrijven is noodzakelijk

8u 00
ontbijt

9u 00

module

9u 50

module

10u 35

koffie

11u 05

module

11u 55

module

12u 40

lunch

14u 10

module

14u 55

koffie

15u 25

module

16u 15

module

17u 00

survivorsdrink

fax +32 11 28 83 49
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NIEUW: commercial circle!
Met dit nieuwe concept wenst Prebes meer schwung en interactie in de commercial corner te creëren door nieuwe producten 
en diensten beter onder de aandacht te brengen. Het Prebes onthaal tijdens de Prenne is telkens de centrale vertrekplaats 
om samen met een animator 3 standen/module-uur te gaan bezoeken. Hiervoor is geen voorafgaande inschrijving vereist!

Cluster ACTUALITEIT 
vertrek om 11u05 en einde om 11u50

Wijzer worden over uw welzijn? 
Met de WelzijnsWijzer (via de SOBANE-
methode) van Securex pin je je pijnpunten en 
prioriteiten vast via een onlinescreening voor 
álle medewerkers, deskundige observatie op 
de werkplaats (veiligheid, ergonomie, psy-
chosociale problemen, absenteïsme…), ana-
lyse van oorzaken en verbeteringen en het 
uitwerken van concrete welzijnsmaatregelen 
in een actieplan.

Arbeidsongevallen  
en psychosociale aspecten
De FOD WASO wil aandacht schenken aan 
psychosociale risico’s waarbij onder meer de 
realisatie van een tool over arbeidsongeval-
len en psychosociale aspecten in de schijn-
werpers wordt geplaatst. Deze checklist 
laat u toe om op een eenvoudige manier de 
eventuele aanwezigheid van psychosoci-
ale aspecten te verifiëren en te objectiveren.  
 
 
 
 
 
 

Op de hoogte van de actualiteit … 
EN NU?
Via verscheidene kanalen ben je op de 
hoogte van de laatste MUST op gebied van 
veiligheid en preventie. Hoe ga je deze nu 
vertalen binnen de organisatie? Hoe ga je de 
ganse organisatie op de hoogte brengen van 
de wijzigingen?

Cluster SOFTWARE:  
vertrek om 15u25 en einde om 16u10

 

Verifield HSE Software 
Verifield HSE Software centraliseert al uw 
data en opvolging op 1 online platform. Alles 
start met een register op maat van uw bedrijf 
dat continu geactualiseerd wordt. Op basis 
van dat register plant u audits in. De resul-
taten, correctieve acties en opvolging daarvan 
houdt u ook bij in Verifield. Wil je ook bege-
leiding ter plaatse? HSE Compliance com-
bineert Verifield met services van Vinçotte. 

De milieu- en veiligheidswetgeving 
is voortdurend in beweging
Dankzij de geïntegreerde aanpak van Wolters 
Kluwer en Vinçotte hebben we een innovatie-
ve oplossing om te komen tot een full compli-
ance met de HSE-wetgeving. U bent steeds 
op de hoogte van de meest recente wetge-
ving en op de toepassing ervan in uw bedrijf! 
 
 
 
 
 
 
 

Beter voorkomen dan genezen  
met IOS
IOS Int. beschikt met IOS Mapper over de 
softwareoplossing voor het digitaliseren, be-
heren, structureren en bijwerken van alle ge-
gevens gerelateerd aan materiële activa op 
alle verschillende domeinen van veiligheid 
en preventie, aangevuld met een krachtige 
rapporteringsfunctie. Uw antwoord op de 
verplichtingen van artikel 52 uit KB 28/03.

Cluster PBM’S:  
vertrek om 16u15 en einde om 17u00

Discover a new frontier
Een 100% veiligheidsschoen die er abso-
luut niet zo uitziet! Je durft elke uitdaging 
aan in de Frontier, de executieve schoen 
die geen grenzen kent. Handgesneden van 
soepel Braziliaans volnerf leer, handgestikt 
en afgewerkt met veel aandacht voor detail 
zoals je van een luxe schoenenmerk ver-
wacht. De schoen voor elke gelegenheid! 

Een PBM die niet beschermt?  
Het kan! 
1 op 2 mensen met gehoorbescherming krijgt 
niet de benodigde demping en is onvoldoen-
de beschermd! Met eventuele lawaaidoofheid 
tot gevolg. Een masker dat niet goed aansluit 
op het gelaat vertoont lekkages en geeft dus 
ook niet de verwachte bescherming. Met alle 
gevolgen vandien. Dit kan allemaal eenvou-
dig vermeden worden door de bescherming 
op voorhand te valideren. Een dempingstest  
met de individuele demping van de gekozen 
gehoorbescherming. Een face fit test, zowel 
de kwalitatieve als de kwantitatieve, geeft 
aan of een gekozen masker past op het gelaat 
van de gebruiker. 

Zeecontainers en ladingbeveiliging
Is de vracht wel goed gezekerd? Hangt de la-
ding niet tegen de deuren? Staan de deuren 
niet onder spanning?  De CONTAINER Guard is 
snel en zonder voorbereiding aan de container 
te bevestigen. Op enkele seconden tijd ben je 
zeker dat je de container veilig en zonder risico 
kan openen. We bieden ook oplossingen die 
je helpen om je waardevolle zendingen te be-
schermen bij weg-, rail-, zee- en luchttransport 
door middel van ladingvastzetsystemen die 
aan je uitdagingen voldoen.



Naslagwerk ‘Welzijn op het werk’

Iedereen is ervan overtuigd dat het naslagwerk 
‘Welzijn op het werk’ het enige en volledige 
naslagwerk voor de preventieadviseur is. Daarom  
ook dat dit werk bekroond werd met de Prebestip.  
Dit label tipt Prebes leden over niet-Prebes realisaties. 

Het Provinciaal Veiligheidsinstituut (PVI) biedt voor 
Prebes leden de volledig nieuwe editie van het 
naslagwerk ‘Welzijn op het werk’ aan tegen een 

gereduceerd tarief. Iedere Prenne deelnemer in  
Sint-Truiden (04/12/2014), Gent (10/03/2015) of 
Oostende (16/06/2015) kan dit boek bestellen voor  
€ 150 in plaats van € 165 via de onderstaande link op 
voorwaarde dat je het boek afhaalt tijdens de Prenne:   
http://www.prebes.be/naslagwerk-welzijn-werk 

Je kan het naslagwerk meteen afhalen tijdens de door 
jou gekozen Prenne. De stand van PVI zal telkens 
aanwezig zijn, dicht bij het Prebes onthaal.
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Uitgavejaar
brochures
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23

35
26
22
21
16
15
08

H08 Noodplannen

H15 Brand

H16 Elektriciteit

H21 Ergonomie

H22 Sociale voorzieningen

H26 Verlichting

H35 Beeldschermen

H23 Klimaat

Inleiding

2014

2013

2011(+)

2011

22 brochures werden aangepast aan de actualiteit en 
huidige stand van zaken van de wetgeving. 
+ extra hoofdstuk ‘Collectieve beschermingsmiddelen’
+ extra tekst over nanomaterialen bij hoofdstuk ‘Chemische agentia’.
Een overzicht van deze aanpassingen kan je downloaden.

De overige 14 brochures blijven ongewijzigd 
t.o.v. Welzijn op het werk, editie 11 (2011)

(*) Hoeveelheidskortingen zijn er vanaf 25 ex. 
De 8 hoofstukken uit 2013 en 2014 zijn ook apart verkrijgbaar voor € 10/stuk.

welzijn
op het werk
 uitgave 2014

In deze uitgave van Welzijn op het 
werk – die nu bestaat uit twee 
ringmappen – zijn 8 hoofdstuk-
ken grondig herwerkt naar vorm 
en inhoud. Je kunt ze apart 
aankopen om je editie uit 2011 
te updaten.

Heel wat andere hoofdstuk-
ken uit editie 11 werden 
aangepast. Een overzicht 
van de wijzigingen vind je 
hiernaast.

pakket

2014

€ 56

(*)

pakket

2013-’14

€ 64

(*)

volledig

boek

€ 165

(*)
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Je bent reeds in bezit van Welzijn op 

het werk, editie 11. Wat nu?
Of je het gehele handboek dan wel een 

update-pakket koopt, kies je zelf... 

Je blijft verder werken 

met je editie 11. 

Wees je ervan bewust 

dat je in dat geval voor 

een aantal essentiële 

recente wijzigingen niet 

op je naslagwerk kan 

rekenen voor informatie.

Je blijft verder werken met 

je editie 11 en koopt een 

update-pakket. 

Je hebt nu de meest actuele 

informatie voor wat betreft 

deze vernieuwde brochures. 

Voor de andere hoofdstukken 

blijft de afsluitdatum gelden 

vermeld op elk hoofdstuk.

Je investeert in een 

volledig nieuw boek 

en beschikt over alle 

aanpassingen en 

vernieuwingen die we 

doorvoerden.

321

AANGEPAST

Prenne
aanbieding

€ 150

VEILIGHEIDSINSTITUUT
Jezusstraat 28, 2000 Antwerpen
T 03 203 42 00 - www.provincieantwerpen.be

welzijn
op het werk

uitgave 2014

Het PVI geeft al jaren hét naslagwerk over welzijn op het 
werk en preventiebeleid uit. Er is nu een volledig bijge-
werkte versie beschikbaar, die een plaats verdient in de 

boekenkast van elke preventieadviseur! Ontdek op de 
volgende pagina alle nieuwigheden van deze uitgave. Voor alles wat te maken heeft met welzijn op het werk en veiligheid thuis 

kan je in hartje Antwerpen terecht bij het Provinciaal Veiligheidsinstituut   

Wil je een cursus of bijscholing voor preventieadviseur  volgen, of ben je 
eerder op zoek naar een opleiding op maat? Zou je graag een VCA-attest 

behalen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Maar er is meer.

Groepen die onze didactische ruimte bezoeken, ontdekken er thema's zoals 
ergonomie, lawaai, brand, ... Iedereen is bovendien welkom in ons documen-

tatiecentrum, dat je gratis helpt om informatie te krijgen over veiligheid en 
welzijn op het werk. Je kan er ook audiovisueel materiaal ontlenen.

Binnenkort start onze nieuwe campagne 'Laat jouw beeldscherm sporen na?'. 
Benieuwd wat dat allemaal voor jou betekent? Neem zeker een kijkje op onze 

website.

Bestel deze publicatie

Deelnemers aan Prenne kunnen het boek tegen een 
voordeeltarief aankopen (€150 i.p.v. €165).

Je kan de publicatie op voorhand bestellen bij je 
inschrijving en het dan afhalen aan de PVI-stand op de 

Prenne. Natuurlijk kan je ook ter plaatse beslissen om een 
boek aan te kopen. De betaling gebeurt via factuur.

Ben je al in het bezit zijn van Welzijn op het werk, editie 11 
en wil je een update-pakket bestellen? Dit kan via ons online 

bestelformulier. Bij vragen kan je ons contacteren via onder-
staande gegevens.

 
Bestellingen publicaties

E-mail: bestellingen.pvi@provincieantwerpen.be
Telefoon: 03 203 42 00
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