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Veilig werken
op hoogte

Slecht materieel, verkeerd 
gebruik, instabiele opstel-
ling... dit zijn enkele voor-
beelden waardoor werken 
op hoogte onveilig wordt. 
Welke beschermingsmid-
delen heb je nodig? Zijn er 
hulpmiddelen ter beschik-
king? Waar vind je meer 
informatie over verplichte 
controles? Kom dit en veel 
meer te weten in onder-

staande module!

Bouw 1 - 9.00u

Brandveiligheid

Deze Prenne zijn er de hele 
dag modules over het thema 
‘brandveiligheid’. De  onder-
werpen die onder ander aan 
bod komen zijn: de nieuwe 
installatienorm voor brand-
detectie, de brandweerher-
vorming,  brandveiligheids- 
voorschri�en... Fireforum 
stree� naar een betere 
brandveiligheid, door het 
stimuleren van dialoog en 
door het verspreiden van 

kennis en informatie.

Drones

Je ziet drones steeds meer 
in het nieuws verschijnen. 
Het is dan ook een nieuw 
fenomeen. Zo komt er een 
campus voor de drone-
industrie op het vliegveld 
te Brustem. Maar wat met 
de nieuwe wetgeving rond 
drones? Denk maar aan de 
fysieke veiligheid, privacy, 
overlast... Meer inzichten 
over drones en het gebruik 
ervan verkrijg je in onder-

staande modules!

Security 1 - 11.55u
Transport & logistiek 3 - 14.10u

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

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

nieuwe contacten.

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

modules.

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

veiligheidsmarkt.
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Module 1: 09u00 - 09u50

Prebeneren 1 van 09u00 tot 10u35 Peter Engelborghs
 Uitwisselen van informatie over ongevallen

In deze interactieve sessie bespreken we enkele, door jullie aangebrachte, cases over arbeidsongevallen. Hoe heb jij dit aangepakt? 
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Brand 1 Peter Wydooghe
 Gedrag van mensen bij brand en evacuatie 

‘Bij het evacuatiesignaal verlaat iedereen onmiddellijk het gebouw’ en ‘Bij brand breekt er paniek uit’ zijn vaak gehoorde uitspraken. Maar is dit de 
realiteit? Herkennen personen de signalen? Hoe reageren ze erop? Wat kunnen we eraan doen? Op deze en andere boeiende vragen krijgt u in deze 
module antwoord. 

Xavier Deckers, fire safety engineer, Fireforum vzw 

Bouw 1 Koen Bollaerts
 Welzijnscampagne ‘Veilig werken op hoogte’ van het navb en de FOD WASO 

Voorstelling van de campagne ‘Veilig werken op hoogte’ met de focus op de keuze, aankoop en gebruik van de gebruikte collectieve 
beschermingsmiddelen en arbeidsmiddelen. Toelichting van hulpmiddelen voor de juiste keuze en aankoop of huur van deze en voorstelling van 
checklijsten voor het uitvoeren van de verplichte controle. 

Marc Schevelenbos, adviseur ondernemingen, NAVB-CNAC Constructiv

Transport & logistiek 1 Guido Vanhove
 BBS-traject voor interne transportmiddelen 

Ongevallen met heftrucks, met materiële en/of letselschade, gebeuren nog zo vaak dat deze als ‘niet te voorkomen’ beschouwd worden. Niets is 
echter minder waar. Met verbluffende cijfers wordt aangetoond dat arbeidsveiligheid, milieubewustheid en stevige kostenbesparing samen gaan. Deze 
bijsturing in het rijgedrag, gegoten in een Behaviour Based Safety traject, wordt gestaafd door enkele praktijkcases.

Pablo Cosemans, zaakvoerder, Atrium Opleidingen

Gezondheid 1 Els Wouters
 Winnaar “nv gezond award 2015”: project Cartamotion 

Het sportieve Cartamotion project zet de Cartamundi werknemers ertoe aan om gezond te eten en zoveel mogelijk te bewegen. Het aanbod 
sportmogelijkheden binnen Cartamotion is ruim zodat sporten voor iedereen toegankelijk wordt: van darts tot bowling, van spinning tot badminton. In 
2015 werd het initiatief beloond met de publieksprijs van nv gezond.

Griet Bulté, IT project engineer,  Carta Mundi

Elektriciteit 1  Guy D’Hoossche
 Bliksemafleiderinstallaties en overspanningsbeveiliging 

Wat hoeft een preventieadviseur te weten over bliksemafleiderinstallaties en overspanningsbeveiliging? Wanneer is een bliksemafleiderinstallatie 
noodzakelijk?

Anthony Theys, CEI, Heleblitz

Psychosociaal Welzijn 1  Luc Goemaere
 Autisme op de werkvloer 

Autisme Spectrum Stoornissen komen vaker voor op de werkvloer dan we denken. Hoe kunnen we ASS (h)erkennen en hoe moeten we hiermee 
omgaan? In deze sessies worden aan de hand van de veel voorkomende vooroordelen, de belangrijke aspecten van ASS voorgelegd en de effecten ervan 
op het werk besproken.

Miriam Perrone, autisme-consultant, Assodem

MVO 1  Frank Meire
 Duurzaamheidsaspecten van PBM’s en werkkledij

Bij de aankoop, het gebruik en onderhoud van PBM’s en werkkledij zijn ook een aantal duurzaamheidsoverwegingen te maken: wat is de levensduur, is 
het wergwerp of herbruikbaar, wat is het land van herkomst, onder welke omstandigheden werden ze geproduceerd, wat is de total life cycle cost? Dit 
zijn elementen waar een preventieadviseur in zijn advies ook rekening kan mee houden.

Wim Mylle, QESH manager, Prosafco NV

Welzijnsconnecties 1  Els Wouters
 B-Fit@BASF  

BASF gelooft dat investeren in een gezonde werkomgeving met vitale medewerkers rendeert op lange termijn. Sinds 2011 zet B-Fit@BASF, het 
gezondheidsproject van BASF Antwerpen NV, zich in om op een laagdrempelige manier haar medewerkers te informeren en sensibiliseren over 
gezondheid. Ook voor onze medewerkers in ploegensysteem, die er een andere levensstijl op nahouden, zetten we gerichte gezondheidsacties op met 
betrekking tot slaaphygiëne, gezonde voeding en beweging. 

Heleen De Ruyter, coördinator gezondheidspromotie, BASF
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Op welke problemen ben je gestuit? Wat waren de gevolgen voor de werknemer en voor het bedrijf?  

Mark Vanden Houte, zaakvoerder, Tedem BVBA
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Brand 2 Peter Wydooghe
 Spraakalarmsystemen (Voice Alarm Systems), zin of onzin?  

Heeft een spraakalarmsysteem een toegevoegde waarde ten opzichte van evacuatiesirenes? Zo ja, in welke gevallen? Een Belgische normcommissie werkt hard 
aan normen over spraakalarmsystemen. Deel 1, dat de keuze van evacuatiesystemen behandelt, is al ver gevorderd. 

Walter Geerts, voorzitter normalisatiewerkgroep VAS, Fireforum vzw 

Bouw 2 Koen Bollaerts
 Hijsen met kranen: een courante, maar kritieke activiteit op werven 

Het kraanongeval in Alphen aan de Rijn toont aan hoe zelfs een goed voorbereide operatie kan fout lopen. We gaan dieper in op een goede voorbereiding van 
hijsoperaties en welke invloed een kraan kan hebben op werf en omgeving. Waar moet je rekening mee houden en welke zaken moeten zeker afgetoetst worden? 
De spreker heeft jarenlange ervaring met deze materie en geeft bruikbare antwoorden.

Roland Thiberge, crane & lifting supervisor, BESIX

Transport & logistiek 2 Guido Vanhove
 De Federale Diagnostiek Woon-werkverkeer 

Om de impact van het woon-werkverkeer in kaart te brengen, verplicht de federale overheid om de drie jaar alle werkgevers met meer dan 100 werknemers de 
Federale Diagnostiek Woon-werkverkeer in te vullen. Deze enquête heeft als doel, naast het verzamelen van gegevens, om van mobiliteit een thema van dialoog en 
overleg te maken. De FOD Mobiliteit zal de belangrijkste resultaten presenteren en illustreren hoe deze gegevens gebruikt worden.

Peter Andries, attaché, FOD Mobiliteit 

Milieu 1  Annick Heynderickx
 Ketenroadmap voedselverlies: concreet actieplan van keten en overheid  

De Vlaamse Ketenroadmap voedselverlies 2015-2020 geeft een concrete uitvoering aan de strijd tegen voedselverlies. De sector (landbouw, voedingsindustrie, 
distributie, horeca, consument) en de Vlaamse overheid zorgen gezamenlijk voor het opstellen en uitvoeren van het actieplan. We tonen u een greep uit de acties en 
hoe diverse spelers hun steentje kunnen bijdragen in deze strijd.

Joke Van Cuyck, beleidsmedewerker team Bio, Ovam 

Elektriciteit 2  Guy D’Hoossche
 Elektrische installaties en de daarbij horende risicoanalyses 

Wat is belangrijk voor de preventieadviseur en hoe kan hij een correcte aanvulling zijn bij de multidisciplinaire werkgroep voor de uitvoering ervan? 

Ann Van Gool, preventieadviseur arbeidsveiligheid,  Mediwet

Psychosociaal Welzijn 2  Luc Goemaere
 Omgaan met verbale agressie: theorie en praktijk op de werkvloer 

Verbale agressie is een subtiele vorm van agressie en wordt vaak ervaren op de werkvloer. Bij het omgaan met dergelijke vorm van agressie is het juist de reactie van 
de gesprekspartner die de situatie kan ontmijnen of net doen ontvlammen. In deze module wordt besproken hoe je best omgaat met deze agressiesituaties en hoe 
je proactief kan sensibiliseren.

Stephanie Baele, product development manager, Crime-Control

MVO 2  Frank Meire
 Evoluties op het vlak van certificatie van managementsystemen voor duurzaamheid 

De wereld van de normalisatie staat niet stil: vanuit de bedrijfswereld komt de roep naar standaarden voor managementsystemen voor duurzaamheid die 
certificeerbaar zijn. In deze sessie wordt op de stand van zaken ingegaan. 

Dirk Reynaert, manager LTO Benelux, Bureau Veritas

Welzijnsconnecties 2  Els Wouters
 Werken met de biologische klok 

Het werken tijdens de nacht veroorzaakt een verstoring van onze biologische klok. De gevolgen hiervan op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak treft werknemers 
maar ook werkgevers. Werknemers kunnen met aandacht voor een gezonde leefstijl zich hier beter tegen wapenen. Vanuit het besef van deze gedeelde 
verantwoordelijkheid werd bij Genzyme in Geel aan de slag gegaan, waarbij de focus werd gelegd op gezond voeding.  

Liesbeth Broens & Hilde Vandenkieboom,  Fit4Work, IDEWE
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Brand 3 Peter Wydooghe
 De brandweerhervorming, wat betekent dit voor de preventieadviseur?

Samenwerken met de brandweer is erg waardevol voor een preventieadviseur. Wat verandert de brandweerhervorming aan deze samenwerking? Wat 
kan ik doen als preventieadviseur voor een optimaal overleg met de brandweer? Wat mag ik van de preventieofficier van de brandweer verwachten? 
Wat verwacht die preventieofficier van ons?  

Dieter Brants, brandweerofficier, Fireforum vzw 

Bouw 3 Koen Bollaerts
 Gebarentaal in steigerbouw: het waarom? 

De voordelen? De opleiding? Een betere kijk op hoe het juist in zijn werk gaat in de praktijk. Een creatieve bijdrage tot een oplossing naar de meertaligheid 
van werknemers op de werkvloer in de industrie en de bouwsector.

Christiaan Goeman, HSSEQ-manager, Stork NV & Erik De Mulder, QSHE-manager, F.C.C. NV

KMO’s  Mark Vanden Houte
 Veiligheid, milieu, diversiteit en anderstaligheid in een KMO: getuigenis 

 Bruco containers stelt personeel te werk met verschillende culturele achtergronden en begeleidt ze via een intensief peterschap. Het bedrijf heeft ook 
een ISO 14000-certificaat. Hoe heeft men dit aangepakt? Wat waren de successen en de nederlagen? Waar is nog verbetering mogelijk? Een getuigenis.

Tamara Ooms, sales manager, Bruco containers

Milieu 2  Annick Heynderickx
 Geluidsnormen Vlarem II: te streng of niet streng genoeg?  

Zijn de geluidsnormen in Vlarem II niet aan herziening toe? Zijn de geluidsnormen niet te streng of juist niet streng genoeg (klachten rondom bedrijven 
en windturbines)? In deze module worden enkele relevante geluidsbegrippen uitgelegd. Een demo van diverse geluiden met diverse geluidsniveaus 
brengt meer duidelijkheid. De geluidsnormen worden kritisch besproken aan de hand van enkele case-studies. 

Guy Putzeys, erkend MER-deskundige geluid & trillingen,  zaakvoerder, dBA-Plan 

Verzorgingsinstellingen 1  Dominic Hermans
 Veiligheid bij het gebruik van tilliften  

In de zorgsector worden tilliften veel gebruikt als dankbaar ergonomisch hulpmiddel. Doch het gebruik, het onderhoud en vooral de keuring roept vaak 
veel vragen op. Praktische opleidingstips, het correct gebruik en de keuringsverplichtingen worden in detail door een ervaringsdeskundige uitgelegd.

Koen De Doncker, ergonoom, Wissner-Bosserhoff Belgium BVBA

Psychosociaal Welzijn 3  Luc Goemaere
 Preventie van werkgerelateerde alcohol- en drugproblemen:  
 effectiviteit van interventies en beleid

In vele bedrijven is er nog werk aan de winkel om middelenmisbruik op een effectieve manier te voorkomen en/of vroegtijdig aan te pakken. Hoe kan 
je dergelijk beleid realiseren en optimaliseren in de praktijk? Is testen doeltreffend? In deze sessie wordt dieper ingegaan op de succesfactoren van een 
beleidsmatige en effectieve aanpak.

Marie-Claire Lambrechts, coördinator sector arbeid, VAD en onderzoeker Omgeving en Gezondheid, KU Leuven

Welzijnsconnecties 3  Els Wouters
 Inzetten op organisatie de klok rond 

Heel wat organisaties  zijn de klok rond actief. De werkgever bezit de mogelijkheid om ploegenarbeid minder ingrijpend te maken door in te zetten op 
planning, infrastructuur en organisatie. Dit wordt toegelicht aan de hand van een getuigenis in een grote zorginstelling waarbij  de focus  wordt gelegd 
op de slaapproblematiek 

Gerd Helsen, preventieadviseur arbeidsgeneesheer IDEWE 
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Prebeneren 2 van 11u05 tot 12u40 Peter Engelborghs
 Hoe omgaan met beslissingsnemers?

Stel: je wenst een verandering door te voeren binnen je organisatie. Op het ogenblik dat er een beslissing dient genomen te worden ben je maar 
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Intervisie voor                                                      11u05 tot 12u40 Yvan Van Damme

 AED ‘hart’ nodig?
Dat het nut van het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator levens kan redden bij een reanimatie is ondertussen bewezen. Is de aanschaf van 
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Brand 4 Peter Wydooghe

 ETA’s, CE, classificatie documenten, assessment reports, ISIB technische adviezen,...  
 wie kan er nog aan uit? 

Branddeuren, brandkleppen, doorvoeringen, … zijn slechts enkele voorbeelden van brandwerende elementen. Hoe weet ik als preventieadviseur dat deze 
brandwerende elementen voldoen aan de geldende voorschriften?  Waar moet ik op letten bij bestelling of oplevering? 

Liesbeth Jacobs, vice-voorzitter, Fireforum vzw 

Security 1 Henk Lievens 
 Opportuniteiten van drones in de private securitysector

De nieuwe dronetechnologie kan een toegevoegde waarde bieden en nieuwe uitdagingen betekenen voor de private bewakingssector. Waarom investeert de 
sector dan niet voor 100% in deze nieuwe technologie? Kom meedenken naar de eindeloze toepassingen van drones in de securityomgeving. Welke afspraken kan 
je maken in samenspraak met je klanten? Wat zijn de oportuniteiten en valkuilen bij het werken met drones?  

Kristof Philips, product development manager, Securitas

Liften Danny De Baere 
 Veilig werken aan liften

Om veilig werken aan liften te promoten heeft ELA (European Lift Association) een sensibiliserende gids met vele foto’s uitgegeven om de gevaren in en rond de 
lift te herkennen, waarbij telkens veilige werkmethoden worden voorgesteld.  Deze gids ondersteunt de huidige handhavingscampagne van de FOD Economie en 
de FOD WASO en kan als benchmark gehanteerd worden.

Dirk De Moor, chief expert standardisation, Agoria

Milieu 3  Annick Heynderickx
 Vlaanderen staat aan de wereldtop inzake afvalbeheer  

Of beter materialenbeheer, want over afval spreekt men steeds minder. Hoe komt dit succes tot stand, wat zijn de sleutelfactoren en wat zal de toekomst ons 
brengen? Tijdens deze sessie worden enkele belangrijke gevaren benadrukt en enkele discussies in een licht geplaatst dat we niet gewoon zijn. Kunnen we ooit 
leven in een circulaire economie?

Mireille Verboven, adviseur, FEBEM

Verzorgingsinstellingen 2  Dominic Hermans
 Morele stress: een psychosociaal risico in de zorgsector  

De gewijzigde Welzijnswet verplicht de werkgever nadrukkelijker om maatregelen te nemen ter preventie van psychosociale risico’s op het werk. Het ESF-project 
‘Morele stress’ vestigt de aandacht op een heel specifieke vorm van stress inherent aan de zorgsector. Morele stress is het wrange gevoel dat zorgverleners ervaren 
wanneer zij niet de goede zorg kunnen verlenen die zij zouden willen verlenen.

Dorine Coolen en Céline Baele, projectmedewerkers onderzoekscluster verpleegkunde, Howest Brugge 

Psychosociaal Welzijn 4  Luc Goemaere
 Knipperlichten Psy: alarmindicator voor psychosociale risico’s op de werkvloer

Op vraag van FOD WASO en in samenwerking met de Universiteit van Namen is een alarmindicator ontwikkeld voor psychosociale risico’s op de werkvloer. Deze 
tool voor een pre-diagnose heeft als doel de werkgever te waarschuwen wanneer er psychosociale risico’s in zijn onderneming zouden opduiken. In deze sessie 
wordt dieper ingegaan op deze nieuw ontwikkelde tool. 

Jan Van Peteghem, professor faculteit ingenieurswetenschappen, Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving

Gezondheid 2  Els Wouters
 Met goesting aan het werk via een online coaching tool  

Wat is het precies? Hoe ontstaat het? Hoe wordt het al dan niet in stand gehouden? Hoe ernstig is het probleem? En vooral: wat kunnen we eraan doen? In de 
wetenschap dat stress, burn-out en veerkracht een gedeelde verantwoordelijkheid is van werkgever en werknemer, is het belangrijk zicht te krijgen op beide 
invalshoeken. We laten je kennis maken met onze tool en zijn resultaten op vlak van stressbeheersing en burn-outpreventie.

Sonja Reckers, stafmedewerker gezondheidspromotie, Jessa Ziekenhuis
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beter goed voorbereid. Hoe doe je dat? Waar moet je op letten om hierbij te scoren? 

Paul Van Hauwermeiren 
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een AED voor uw bedrijf het overwegen waard? We  bespreken het wettelijke kader, het belang van het registreren van het toestel, de controles en onderhoud van 
een AED. Waarom een AED ‘hart’ nodig kan zijn wordt op een praktische manier toegelicht. 

Jan Vanbrabant, zaakvoerder, Edumedic
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Module 5: 14u10 - 14u55
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Brand 5 Peter Wydooghe
De nieuwe NBN S 21-100-1 en 2 een uitbreiding van de installatienorm voor branddetectie

NBN S 21-100-1 en 2 vervangen sinds 19/11/2015 de oude NBN S 21-100. Wat betekent dit voor mij als preventieadviseur?  Wat zijn aandachts-
punten bij bestelling van nieuwe installaties? Welke invloed heeft dit op bestaande installaties? 

Bart Vanbever, lid normalisatiecommissie, Fireforum vzw 

Transport & logistiek 3 Guido Vanhove
Wetgevend kader voor drones 

In het nieuws kwamen ‘drones’ of beter gezegd Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) veelvuldig aan bod in 2015 zowel omwille van het 
nakende KB, als omwille van de veelvuldige toepassingen. Een vertegenwoordiger van de FOD Mobiliteit zal het wetgevend kader toelichten.

Erika Billen, ingenieur communicatie, navigatie en surveillance, FOD Mobiliteit

Externe diensten 1 Patrik Daems
De gezondheid van de lasser 

Lassers worden dagelijks blootgesteld aan heel wat gezondheidsrisico’s. Naast de blootstelling aan lasrook is het risico op musculoskeletale 
aandoeningen bijzonder groot. Er wordt stilgestaan bij de risico’s van lasrook en de medische aspecten zoals biologische monitoring. Een studie over 
klachten van het bewegingsapparaat bij metaalbewerkers wordt eveneens in beeld gebracht.

Philippe  Landtmeters, preventieadviseur arbeidsgeneeskunde, Mensura & Hanne Kenis, preventieadviseur ergonomie, Mensura

Multimedia Luk Van Berendonck
Digital Detox: slaaf of meester van digitaal werken? 

24/24 en 7/7 altijd bereikbaar: wat zijn de psychosociale risico’s? Digitale communicatie is een evidentie geworden, internet is verweven met 
ons professioneel én ons privéleven. Is het digitaal comfort of digitale onrust? Tijdens deze sessie krijg je nuttige inzichten rond impact van 
communicatie in de 21e eeuw op ons welzijn: wat is digitale onrust en vooral hoe kunnen we het vermijden? Je gaat naar huis met 5 direct 
toepasbare digital detox tips.

Christine Wittoeck, safety management innovator, Samurai@work

Zorgsystemen Mark Vanden Houte  
‘HLS’ of contextanalyse: de kern van de nieuwe managementsystemen 

Dankzij de uniforme indeling van de hoofdstukken van ISO management systemen wordt de integratie vereenvoudigd. Dat is meer dan 
duidelijk. Maar wat wordt er  nu juist met ‘HLS structuur of contextanalyse’ beoogt? Een vraag die velen zich stellen.        
Betekent de contextanalyse een kans voor opwaardering van preventie binnen de organisatie? 

Mark Vanden Houte, zaakvoerder, Tedem BVBA

Risicobeheer 1 Johan Geuens  
Aanvaardbaarheid van risico’s: hoe kijkt een grote onderneming ernaar? 

Door de maatschappelijke evolutie van het beeld over industriële veiligheid trachten ondernemingen te evolueren van risicogedreven veiligheid 
naar risicogeoriënteerde veiligheid, waarbij de aanvaardbaarheid van risico’s een centrale rol speelt. De wijze waarop Total dit in praktijk brengt 
wordt in deze presentatie toegelicht. 

Dirk Roosendans, vice-president safety division, TOTAL Refining & Chemicals Brussel

Security 2 Henk Lievens  
 Detecteren van en hoe omgaan met radicalisering binnen uw omgeving  

Als samenleving worden we steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van radicaliseringsprocessen. Deze gevolgen kunnen zowel voor de 
samenleving, uw organisatie, uw vriendenkring, uw familie als voor u als individu catastrofaal zijn. In deze sessie krijgt u tips met betrekking tot 
het detecteren van radicalisering en hoe hiermee om te gaan.  

Tom De Bruyne, cursuscoördinator, Seris Academy

EHBO Yvan Van Damme  
Brandwonden: een update dringt zich op  

Wat zijn brandwonden eigenlijk? Zijn chemische brandwonden wel brandwonden? Of zijn er nog andere gevaren die belangrijker zijn dan 
de “brandwonde” op zich? Producten met gevaarlijke eigenschappen kunnen een brandwonde veroorzaken maar hebben elk ook specifieke 
gevolgen voor het lichaam waardoor een andere aanpak vereist is tijdens de hulpverlening.  

Fred Gerber, coördinator ondersteunende diensten, adjunct preventieadviseur, CLB Externe preventie

Bouw 4 / Gevaarlijke stoffen Danny De Baere  
Gespoten PUR: risico’s en maatregelen  

Gespoten polyurethaan komt meer en meer voor in de bouw. In deze voorstelling zal ingegaan worden op wat het is, waarvoor het wordt 
gebruikt en de product stewardship initiatieven van de chemische sector als leverancier van de basisgrondstoffen. Hoe blootstelling meten en 
welke zijn de beheersmaatregelen voor zowel de directe “spuiters”, als werknemers in de omgeving en eventuele consumenten? Tevens zal een 
update gegeven worden van isocyanaten in kader van REACH.

Erik Vangronsveld, EAME senior PU issue manager, Huntsman Polyurethane
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Brand 6 Peter Wydooghe
 Brandveiligheid niet volgens de voorschriften: een praktisch stappenplan  

Het overkomt ons allemaal wel eens: niet (kunnen) voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften. Hoe pakken we dit praktisch aan? Tijdens 
deze module krijgt u goede raad over de volgende vragen: “Hoe detecteren we tijdig afwijkingen? Wie betrekken we er best bij? Welke 
procedures gelden bij afwijken van regelgeving en normen? Hoe tonen we gelijkwaardigheid aan?

Els Haest, Fireforum vzw 

Transport & logistiek 4 Guido Vanhove  
 Over drones, UAV’s en andere vliegende dingen  

Drones zijn niet meer uit de media weg te denken. Tal van nieuwe toepassingen vinden hun weg naar de markt ondersteund door een 
wetgevend kader. In deze presentatie geven we een overzicht van het ontstaan van deze nieuwe technologie. Vervolgens gaan we dieper in op 
de professionele toepassingen en de opportuniteiten.

Peter Dedrij, business development manager DronePort

Externe diensten 2 Patrik Daems    
 Een gezonde samenwerking met uw externe preventiedienst 

Het tarificatiesysteem dat de externe preventiediensten moeten toepassen is gewijzigd. Maar ook hun takenpakket wijzigde grondig: het 
basispakket voor kleine ondernemingen wordt nu duidelijk omschreven, in de grotere onderneming is er veel meer soepelheid in de keuze van 
dienstverlening. Deze sessie behandelt de impact van de nieuwe reglementering, gefocust op bedrijven van de groepen A, B en C+. 

Geert De Smet, directeur, Co-Prev vzw

Machineveiligheid Bert Brouwers    
 Hydraulica wordt vaak ingezet voor aandrijving en controle van machines 

Ook in het realiseren van veiligheidsfuncties voor vele machines komt hydraulica aan bod. Maar hoe ga je nu veilig om met de hydraulica zelf? 
Een overzicht van de specifieke gevaren en risico’s verbonden aan hydraulische systemen en voorbeelden van de bijhorende goede praktijken 
en technieken om deze risico’s te beheersen.  

Jeroen Dieusart, head of systems, Bosch Rexroth

Ergonomie 1 Huget Desiron/Jolien Van Pamel    
 Ergonomie in functie van duurzame inzetbaarheid  

Langer werken is een realiteit. Toch is het de doelstelling bij Volvo Car om productiviteit en gezondheid hand in hand te laten gaan en zo alle 
medewerkers fysiek en mentaal fit aan het werk te houden. Daarvoor werden verschillende pilots opgezet met aandacht voor ergonomie en 
gezondheid. Alle werkposten werden gescreend op ergonomische risico’s, waar nodig werden aanpassingen uitgevoerd met als sluitstuk face-
to-face opleidingen.

Jean-Marie Mus, ergonoom, Volvo Car Gent

PBM’s 1 Guido Van Duren         
 Berekenen levensduur van filters   

Het belang van een verzadigingsindicator. Wanneer moeten de filters worden vervangen? Welke oplossingen zijn er en hoe ze gebruiken? 
Berekenen van de levensduur van filters en het belang van een verzadigingsindicator.

Jan Goormans - R&D application engineer, 3M Belgium

Risicobeheer 2 Johan Geuens         
 Beheersing van wijzigingen

Beheersing van wijzigingen is een noodzakelijke procedure om te voorkomen, dat bij veranderingen in de onderneming, de inventarisatie en de 
remediëring van risico’s ongeldig worden en nieuwe, onbekende risico’s binnen sluipen. Deze presentatie handelt over de wijze waarop je dit 
organiseert en welke middelen je hiervoor kan inzetten.

Ivo De Kegel, group H&S manager, Tata Steel
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Prebeneren 3 van 15u25 tot 17u00 Peter Engelborghs
 Hoe omgaan met beslissingsnemers? 

Stel: je wenst een verandering door te voeren binnen je organisatie. Op het ogenblik dat er een beslissing dient genomen te worden ben je maar 
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Intervisie voor                                                          15u25 tot 17u00 Luc Goemaere
 Lerend Ondersteunend Netwerk (LON) voor vertrouwenspersonen

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 conflicten vastlopen en afstevenen op rechtszaken. De werking van een goed 

I

VERTROUWENSPERSONEN



Brand 7 Peter Wydooghe
 Draadloze branddetectie: hoe te gebruiken in België?  

Draadloze branddetectietechnologie toepassen in een professionele omgeving, kan dat? Het staat niet eens in de nieuwe norm.  We staan dus voor een 
uitdaging om deze nuttige technologie toe te passen. Yvan Demunter licht als lid van de normalisatiecommissie toe hoe we vandaag kunnen omgaan 
met deze technologie. Hij baseert zich daarvoor op het werk van de commissie rond dit thema en de goede raad uit module 6.

Yvan Demunter, lid normalisatiecommissie, Fireforum vzw 

Transport & logistiek 5  Guido Vanhove
 Afvalwetgeving en ADR: een dagelijkse uitdaging  

Door gebrek aan integratie en harmonisatie zijn deze twee wetgevingen zeer moeilijk om in de praktijk correct toe te passen. ADR, gericht op 
gevaarlijke stoffen, heeft pas vrij laat rekening gehouden met de specificiteit van de gevaarlijke afvalstoffen. Dit wordt aan de hand van een aantal cases 
geïllustreerd.

Louis De Lausnay, manager Indaver Gevaarlijk Afval, Indaver Hoek

Externe diensten 3  Patrik Daems
 De vernieuwde aanpak rond beeldschermwerk   

De wetgeving rond beeldschermwerk is gewijzigd op 1 januari 2016. Het verplichte medisch onderzoek voor alle beeldschermwerkers werd vervangen 
door de uitvoering van een specifieke risicoanalyse met passende preventiemaatregelen. Hoe passen we dit toe in de praktijk? De toepassing van een 
self-assessment-tool biedt hierop een antwoord.

Liesbeth Daenen, preventieadviseur ergonomie en onderzoeksmedewerker, Groep IDEWE

CE-markering  Bert Brouwers  
 CE-markering: wat verandert er allemaal (niet) op 20 april en 19 juli 2016?   

Een hele reeks CE-richtlijnen werden aangepast aan het nieuwe wetgevende kader en worden in de nieuwe versie volledig van kracht in 2016. Enkele 
voorbeelden: ATEX, EMC, weeginstrumenten, PED, laagspanning,... Wat houden deze wijzigingen in en - belangrijker - wat niet? Wat betekent dit voor 
u als preventieadviseur? Welke acties zijn aan te bevelen om op korte termijn te nemen?

Bert Brouwers, senior consultant, Agidens

Ergonomie 2  Huget Desiron/Jolien Van Pamel    
 Europees optimalisatieproject binnen Volvo Trucks    

Binnen het project wordt getracht een optimalisatie te bekomen met betrekking tot productie, verhogen van de omzet en het verbeteren van de 
veiligheid en ergonomie. Tijdens de uiteenzetting wordt de focus gelegd op de verbeteringen die uitgevoerd werden voor ergonomie.

John De Clercq, extern preventieadviseur, ergonoom, Volvo Trucks

PBM’s 2  Guido Van Duren    
 De nieuwe PBM verordening   

Waarom een nieuwe verordening? Wat zijn de wijzigingen? Van wanneer wordt deze van toepassing? Wat zijn de gevolgen voor de producten en wat 
betekent dit voor de preventieadviseur?

Henk Vanhoutte, secretaris-generaal, European Safety Federation

Gezondheid 3  Els Wouters    
 Lang stilzitten: ook voor bedrijven een hele uitdaging

Voor deze module kan je beter even gaan staan. Langdurig zitten ofwel sedentair gedrag is namelijk schadelijker voor je gezondheid dan gedacht. 
Tijdens deze module zullen we ‘stilstaan’ bij: wat is sedentair gedrag, wat doet het met onze gezondheid en hoe beïnvloedt onze werkomgeving het 
aantal uren zitten? Daarnaast reiken we enkele concrete handvatten en praktische voorbeelden aan om zelf aan de slag te gaan in je bedrijf. 

Femke Demeester, stafmedewerker sedentair gedrag, Vigez
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Module 6: 15u25 - 16u15 Module 7: 16u15 - 17u00

beter goed voorbereid. Hoe doe je dat? Waar moet je op letten om hierbij te scoren? 

Paul Van Hauwermeiren
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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 ideeën, vragen of specifieke verwachtingen, neem vlug contact op met het Prebes Coördinatiecentrum 
zodat we dit kunnen opnemen in deze modules.

Luc Goemaere, personeels- en organisatieadviseur, psycholoog, Well2Work - HR-Sparringspartners en Sofie D’ours, preventieadviseur psychosociaal welzijn, Stad Gent


