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

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

nieuwe contacten.

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

modules.

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

veiligheidsmarkt.

²³¸ Prebes vzw

Prenne 42 is in samenwerking met 
Focal Point! Maar wat is Focal Point 
nu juist? Het Europees Agentschap 
voor Veiligheid en Gezondheid op 
het Werk (EU-OSHA) is een netwerk-
organisatie die beschikt over een 
‘focal point’ in elke EU-lidstaat. Op 
die manier kan EU-OSHA met meer 
succes bijdragen tot de totstand-
brenging van gezondere, veiligere  
en productievere werkplekken 
doordat er informatie op een grotere 

schaal kan worden verspreid.

PRENNE 42 IN  
SAMENWERKING 

MET FOCAL POINT

GEZOND WERK 
VOOR ALLE  
LEEFTIJDEN 

Wil je graag meer weten over een 
duurzaam gezondheidsbeleid? Heb 
je interesse in een module over re-
integratie van de werknemer na 
rugklachten? Heb je behoefte aan 
kennis over het mentaal welbevinden 
op het werk? En wat met welzijn 
bij de verschillende generaties die 
tegelijkertijd op de werkvloer zijn? 
Dit en veel meer komt aan bod in 
de 7 modules in samenwerking 
met Focal Point. Blader door het 

programma en maak je keuze!

7 MODULES IN  
SAMENWERKING 

MET FOCAL POINT

Gezond werk voor alle leeftijden, 
dat is het thema van de EU-OSHA 
campagne die van 2015 tot 2017 
loopt. De Europese beroepsbevolking 
veroudert, de pensioenleeftijd gaat 
omhoog en de loopbanen zullen 
langer worden. De boodschap van de 
EU-OSHA campagne voor gezonde 
werkplekken omvat dat veilige en 
gezonde arbeidsomstandigheden 
gedurende het gehele beroepsleven 
goed zijn voor het personeel, het 

bedrijf en de samenleving. 



Ontbijt

09.00u - 09.50u

Module 1

BRAND 1 Je verneemt dat je bedrijf of organisatie een andere arbeidsplaats in dienst gaat nemen (ook voor onderwijs)
Het huurcontract is misschien al getekend. De plannen zijn al bijna afgewerkt. En wat nu met de brandveiligheid? Is het gebouw en 
de uitrusting technisch in orde? Zijn deze aangepast aan jouw activiteiten? Op basis van praktijkervaring stellen we oplossingen 
voor. In module 2 van brand gaan we verder in op veel voorkomende blunders.  
Bart Vanbever -  lead expert technical regulations, Fireforum Dagvoorzitter: Dirk Lootens

08.00u - 09.00u

WELZIJNSCONNECTIE 1 Generaties op de werkvloer ... en wat met welzijn?
Vandaag de dag zijn er in organisaties vier generaties tegelijkertijd werkzaam. Wij bekijken welke mogelijke verschillen er zijn rond 
werkvermogen. Specifiek kijken we hierbij naar lichamelijke en geestelijke gezondheid en naar werkinhoud en –eisen, werkomgeving 
en –organisatie. Deze thema’s worden gerelateerd aan de hedendaagse arbeidsomgeving. 
Veerle Hermans - verantwoordelijke discipline ergonomie, IDEWE Dagvoorzitter: Els Wouters

PSYCHO 1 Work-life balance en het nieuwe werken: back to basics
Door de toenemende grensvervaging tussen werk en privé is veerkrachtig omgaan met work-life balance een uitdaging voor elke 
werknemer. In deze workshop worden de deelnemers geïnspireerd vanuit het nieuwe werken en worden maatregelen op organisa-
torisch en op persoonlijk vlak voorgesteld en toegelicht met best practices. Het geheel wordt gekaderd aan de hand van recente 
onderzoeksresultaten over het verband tussen stress, veerkracht en work-life balance. 
Christel De Valck - senior coach, trainer en consultant, WorkLifeBalance  Dagvoorzitter: Luc Goemaere

MVO/TRANSPORT 1 Compressed Natural Gas (CNG) voertuigen: veiligheidsaspecten
Diesel en benzine zullen als brandstof voor personenwagens verdwijnen. Wat betekent CNG als alternatief op veiligheidsvlak?
Thomas Tomme - utility fleet manager, Eandis  Dagvoorzitter: Frank Meire

MARKTTOEZICHT/MACHINEVEILIGHEID Markttoezicht en omzetting richtlijnen door de FOD Economie
De FOD Economie is onder andere bevoegd voor veiligheid van goederen en diensten. Informatie zal gegeven worden rond markt-
toezicht, een reeks ‘nieuwe-aanpak’-richtlijnen die in 2016 in KB’s zijn omgezet, geharmoniseerde normen, enz. Er zal ook uitgelegd 
worden hoe je als preventieadviseur en consument niet-conforme CE-producten kunt melden en waar op te volgen. Enkele praktijk-
voorbeelden van inbreuken op machines en PBM zullen geïllustreerd worden. 
Wendy Van Aerschot - ingenieur, Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, FOD Economie   Dagvoorzitter: Danny De Baere

PREBENEREN 1 Keuze risicoanalysemethode 
Met behulp van een plan van een fictieve KMO worden de deelnemers uitgenodigd om de nodige risicoanalysemethoden voor te 
stellen en een prioritering te geven voor de uitvoering. Nadien volgt een bespreking van de resultaten.
Johan Geuens - veiligheidsdeskundige, Sertius Dagvoorzitter: Peter Engelborghs

90’

EXTERNE DIENSTEN 1 Langdurig zieken terug aan het werk
Het KB re-integratie is vrijwel een half jaar in voege. Wij staan stil bij de eerste resultaten en bevindingen. Wat zijn de belangrijkste 
aandachtspunten voor de preventieadviseur en overige actoren?  
André Kruse - medisch directeur, Securex Dagvoorzitter: Patrik Daems



09.50u - 10.35u

Module 2 Koffiepauze

10.35u - 11.05u

BRAND 2 Brandveiligheid en gebouwbeheer: blunders in gebouwen (ook voor onderwijs) 
In module 1 kreeg je een overzicht van verschillende technieken in brandbeveiliging die in een gebouw kunnen voorkomen. Met 
welke blunders kan je geconfronteerd worden bij het in gebruik nemen van een andere arbeidsplaats? Enkele sprekende voorbeelden 
ter illustratie.
Johan Van Vlaenderen - bedrijfsleider, Statamat Dagvoorzitter: Dirk Lootens

WELZIJNSCONNECTIE 2 De generatiebril: werkbaar werk vanuit een generatieperspectief 
Tijdens deze presentatie verhogen we de bewustwording van de aspecten die van belang zijn bij het samenwerken met  
verschillende generaties op de werkvloer. Wat zijn mogelijke hindernissen, maar waar kan ook juist een verbinding gelegd worden? 
We laten iedereen kennis maken met ‘generatiebril.be’, een toolbox met inzichten, filmpjes en workshops om van het aspect van 
‘diversiteit en generaties’ een positief en rijk verhaal te maken.
An Vergison - praktijklector, onderzoeker, HoGent Dagvoorzitter: Els Wouters

PSYCHO 2 Werken aan een beleidskader binnen de onderneming binnen het KB re-integratie
In deze sessie wordt het belang van de inbedding van de individuele trajecten in een gedragen beleid in de onderneming verduide-
lijkt. Hoe een beleid opzetten gericht op werkhervatting? Wie heeft welke verantwoordelijkheid en hoe de taken verdelen? Hoe werk 
maken van een concreet plan van aanpak? Tevens worden enkele praktische voorbeelden aangebracht. Welke ondersteuning kan de 
externe preventiedienst binnen dit domein leveren?  
Marthe Verjans - preventieadviseur psychosociale aspecten, IDEWE Dagvoorzitter: Luc Goemaere

MVO/TRANSPORT 2 Uitwerking van een mobiliteitsbeleid
In deze presentatie wordt aan de hand van een praktijkcase aangetoond hoe de mobiliteit van het personeel kan worden geoptimali-
seerd en wat de gevolgen zijn voor het personeel.  
Cliff Bourdon - mobiliteitscoördinator, Eandis  Dagvoorzitter: Frank Meire 

MILIEU 1 Duurzaam emissiebeheer in een productiebedrijf: een gevalstudie
Aan de hand van een praktijkvoorbeeld wordt toegelicht hoe een bedrijf erin geslaagd is om via een geïntegreerde aanpak van de 
waterhuishouding een duurzaam emissiebeheer te realiseren. En dit in verschillende domeinen: bodemsanering, behandeling van de 
luchtemissies, nuttig gebruik van hemelwater en afvalwater, voorkomen van afval. In deze module wordt een toelichting gegeven van 
de gerealiseerdee win-win situaties.
Evert Vercauteren - manager, Sertius cvba Dagvoorzitter: Annick Heynderickx

EXTERNE DIENSTEN 2 / VERZORGINGSINSTELLINGEN Een totaalbeleid rond ‘second victims’ 
De helft van de medische medewerkers worden minstens een keer in hun loopbaan geconfronteerd met een medisch incident. De 
juiste ondersteuning bieden aan medisch personeel is een noodzaak. In België staat dit nog in de kinderschoenen. Maak kennis met 
de verschillende elementen van een totaalbeleid rond ‘second victims’.   
Lindsy Werrebrouck - preventieadviseur psychosociale aspecten, Mensura Dagvoorzitter: Patrik Daems

PREBENEREN 1 Keuze risicoanalysemethode 
Met behulp van een plan van een fictieve KMO worden de deelnemers uitgenodigd om de nodige risicoanalysemethoden voor te 
stellen en een prioritering te geven voor de uitvoering. Nadien volgt een bespreking van de resultaten.
Johan Geuens - veiligheidsdeskundige, Sertius Dagvoorzitter: Peter Engelborghs

90’



11.05u - 11.55u

Module 3

BRAND 3 Branddeuren redden levens ... als ze dicht zijn (ook voor onderwijs)
De spie, de brandblusser of de stoel die ze dikwijls openhoudt zal dit helaas beletten. Nu is er echter een draadloze, legale en op tijd 
werkende ‘spie’. We bekijken de verschillende toepassingen en mogelijkheden van deze innovatie.
Frank Deblon - general manager, Connect2Safety Dagvoorzitter: Dirk Lootens

WELZIJNSCONNECTIE 3 Mentaal welbevinden op het werk
Tevreden werknemers, die goed in hun vel zitten, optimaal functioneren en met goesting aan het werk blijven. Teams die veerkrachtig 
omgaan met eender welke uitdaging en steun vinden bij hun collega’s en leidinggevende. Onbereikbaar? In deze sessie maak je  
kennis met de methodiek en concrete tools ‘mentaal welbevinden op het werk’ die je helpen bij de uitbouw van een gezondheids- 
beleid op het werk.
Kim Van Den Berge - stafmedewerker geestelijke gezondheidsbevordering, VIGeZ Dagvoorzitter: Els Wouters

PSYCHO 3 Prestatiebevorderende middelen op de werkvloer: fictie of realiteit?  
Het gebruik van prestatiebevorderende middelen onder bepaalde groepen van werknemers lijkt steeds populairder en normaler te 
worden. Mentale prestaties zouden verbeteren en motorische vaardigheden zouden versneld worden. Het is echter onduidelijk of 
deze middelen effectief werken en wat de bijwerkingen ervan zijn. In deze presentatie worden de implicaties voor gezondheid en 
veiligheid op het werk besproken, geïllustreerd met recente Belgische data. 
Marie-Claire Lambrechts - coördinator sector arbeid VAD   
en wetenschappelijk medewerker, KU Leuven Dagvoorzitter: Luc Goemaere

MILIEU 2 Bestuurlijke beboeting van milieuschendingen
De Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer (AMMC) is bevoegd voor het bestuurlijk beboeten van milieuschen-
dingen. De toelichting spitst zich toe op het verloop van de procedure tot oplegging van een alternatieve of exclusieve bestuurlijke 
geldboete waarbij enkele aspecten van het intern beboetingskader nader toegelicht worden. 
Dries Wouters - diensthoofd bestuurlijke beboeting, LNE Dagvoorzitter: Annick Heynderickx

ELEKTRICITEIT 1 Hoe ver staan we met de Explosie Veiligheidsdocumenten?  
Zijn alle Explosie Veiligheidsdocumenten/ATEX-dossiers opgesteld en in orde met het K.B. van 4 december 2012? Wat moet de  
preventieadviseur hier inbrengen? 
Andries Brakke - hogere veiligheidskundige, IAB Ingenieurs Dagvoorzitter: Guy D’Hoossche

INTERVISIE VOOR BHV’S Bij een arbeidsongeval primeert uiteraard de eerste hulp
Maar tegelijkertijd start meteen een hele procedure van regels en wetten die men dient te volgen. Gaande van de aangifte van het  
arbeidsongeval, invullen van de wettelijke voorziene documenten, het onderzoek van een ernstig arbeidsongeval tot het nemen van 
de nodige preventiemaatregelen. Heel het gebeuren wordt geregisseerd door een uitgebreide regelgeving die we tijdens deze  
intervisie onder de loep nemen.
Yvan Van Damme - preventieadviseur arbeidsveiligheid GDPB, Vlaamse Overheid   
Jan Van Brabant - zaakvoerder, Edumedic   Dagvoorzitter: Yvan Van Damme

PREBENEREN 2 Keuze risicoanalysemethode   
Met behulp van een plan van een fictieve KMO worden de deelnemers uitgenodigd om de nodige risicoanalysemethoden voor te 
stellen en een prioritering te geven voor de uitvoering. Nadien volgt een bespreking van de resultaten.
Johan Geuens - veiligheidsdeskundige, Sertius Dagvoorzitter: Peter Engelborghs 
 

90’

90’

BHV

MVO/TRANSPORT 3 Alternatieve energiebronnen voor transport 
Benzine en diesel zullen binnen afzienbare tijd verdwijnen als energiebron voor transport. Wat zijn de alternatieven? Zijn ze de  
kinderschoenen reeds ontgroeid? De elektrische auto is in opmars, CNG volgt. Is een brandstofcel de ultieme oplossing?
Ward Bosmans - sustainable mobility, Electrabel Engiegroup Dagvoorzitter: Frank Meire 



11.55u - 12.40u

Module 4

12.40u - 14.10u

Lunch

BRAND 4 Leerzame brand: brand van carnavalswerkhallen te Aalst (ook voor onderwijs)
Stedelijk cultureel erfgoed ontsnapt aan totale vernietiging bij zware brand, de massale brandweerinzet voorkomt erger. Hoe was het 
gesteld met de brandveiligheid? In deze module een blik achter de schermen en een reconstructie van de brandbestrijding. 
Bart Van Hauwermeiren - kapitein, sectoroverste sector Noord, Brandweerzone Zuid-Oost Dagvoorzitter: Dirk Lootens

GEZONDHEID 1 Sleutels tot succes van een duurzaam gezondheidsbeleid  
Inzetten op de gezondheid van medewerkers zorgt voor een positieve dynamiek die zich snel manifesteert. Het creëert meer  
betrokken en gelukkige medewerkers die zich met goesting engageren voor het bedrijf, de collega’s en klanten. Springbok Coaching 
zal aan de hand van praktijkvoorbeelden een aantal belangrijke sleutels aanreiken om direct toe te passen en duurzaam resultaat 
mee te boeken.  
Brecht Buysschaert - zaakvoerder, corporate health coach,   
consultant, Springbok Coaching Dagvoorzitter: Els Wouters

ELEKTRICITEIT 2 AREI Artikel 266 en zijn interpretaties
Werkzaamheden aan elektrische installaties. Wat met het artikel 266 van het AREI in de praktijk? Het conform en naar de zin van de 
inspectie doen, lijkt zo goed als onmogelijk. Wat is belangrijk voor de preventieadviseur om een volledig en correct advies te kunnen 
verstrekken? 
Ronny Dehoucke - inspecteur elektriciteit, Vinçotte Dagvoorzitter: Guy D’Hoossche

PREBENEREN 2 Keuze risicoanalysemethode   
Met behulp van een plan van een fictieve KMO worden de deelnemers uitgenodigd om de nodige risicoanalysemethoden voor te 
stellen en een prioritering te geven voor de uitvoering. Nadien volgt een bespreking van de resultaten.
Johan Geuens - veiligheidsdeskundige, Sertius Dagvoorzitter: Peter Engelborghs

90’

INTERVISIE VOOR BHV’S Bij een arbeidsongeval primeert uiteraard de eerste hulp
Maar tegelijkertijd start meteen een hele procedure van regels en wetten die men dient te volgen. Gaande van de aangifte van het  
arbeidsongeval, invullen van de wettelijke voorziene documenten, het onderzoek van een ernstig arbeidsongeval en het nemen van 
de nodige preventiemaatregelen. Heel het gebeuren wordt geregisseerd door een uitgebreide regelgeving die we tijdens deze  
intervisie onder de loep nemen.
Yvan Van Damme - preventieadviseur arbeidsveiligheid GDPB, Vlaamse Overheid   
Jan Van Brabant - zaakvoerder, Edumedic   Dagvoorzitter: Yvan Van Damme

90’

PSYCHO 4  
Het KB van 28/10/16 tot wijziging van het KB van 28/05/03 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers 
Doelstelling is om langdurig zieke werknemers via een re-integratietraject opnieuw aan het werk te helpen. Er zullen actoren bespro-
ken worden alsook de verschillende stappen die in het re-integratietraject dienen doorlopen te worden. De werkgever kan op eigen 
initiatief zijn arbeidsgeneesheer inschakelen om een zieke werknemer op te roepen voor een re-integratieprocedure.   
Maddy Van Temsche - sociaal inspecteur, FOD WASO  Dagvoorzitter: Luc Goemaere

BOUW Wettelijke keuringen van werfmateriaal 
De bepalingen voor het keuren van arbeidsmiddelen op werven wijken soms af van wat we gewoon zijn voor vast opgestelde instal-
laties. Moet een elektrogeengroep een wettelijke keuring ondergaan? Moet een gekeurde hijskraan afkomstig uit Nederland alsnog 
een ‘Belgische’ keuring ondergaan voor deze kan gebruikt worden op een Belgische werf? Kortom heel wat vragen en grijze zones. 
Deze sessie zal je helpen om de keuringen op werven correct te organiseren.
Guido Laridaen - executive vice-president building, Vinçotte Dagvoorzitter: Koen Bollaerts

VEILIG GEDRAG Motiverend leidinggeven: essentieel voor gezond werk 
Bedrijven zijn zich meer en meer bewust van het effect van leiderschap en leiderschapsstijl op de motivatie en het welzijn van 
medewerkers. Maar hoe kan je als leidinggevende motiverend leidinggeven? Dat je actief bijdraagt aan een bedrijf waarin iedereen ‘s 
avonds gezond naar huis gaat? Deze workshop toont je met valkuilen en tips en concrete voorbeelden hoe je dat kan realiseren. Ze 
biedt inzichten in menselijk gedrag, maar houdt je ook een spiegel voor. 
Raf Ostach - safety management innorvator, Samurai@work Dagvoorzitter: Luk Van Berendonck



14.10u - 14.55u

Module 5

RISICOBEHEER 1 Meten van ‘risicovolwassenheid’ 
In een bedrijf worden heel wat risicoanalyses uitgevoerd op verschillende niveaus, door en voor verschillende personen. Hoe volwas-
sen is jouw organisatie in het gebruik ervan? Met deze tool voor zelfevaluatie kan je bepalen in welke mate een organisatie efficiënt 
haar risicomanagement ingevuld heeft en kan je trajecten voor verbetering starten.
Ivo De Kegel - group H&S manager, Tata Steel    Dagvoorzitter: Johan Geuens

GEZONDHEID 2 E-sigaret: wettelijk kader
Het nieuwe KB van 17 november 2016 is in voege vanaf 17 januari 2017. Dit is niet zonder slag en stoot tot stand gekomen, ondanks 
het feit dat het een omzetting van een Europese richtlijn is. In deze presentatie zullen de krachtlijnen gepresenteerd worden waarbij 
ook verwezen wordt naar de FAQ’s en de gids voor operatoren die beschikbaar is op de website van de FOD Volksgezondheid, Veilig-
heid van de Voedselketen en Leefmilieu.  
Paul Van den Meerssche - adviseur-generaal inspectie consumptieproducten,   
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Dagvoorzitter: Danny De Baere

PSYCHO 5 Op zoek naar een nieuwe definitie van burn-out   
De huidige definitie van burn-out is meer dan 30 jaar oud, terwijl onze kennis en ervaring met deze werkgerelateerde ziekte enorm is 
geëvolueerd. Een nieuwe definitie kan ons helpen de aandoening gericht op te sporen en aan te pakken. Op basis van deze definitie 
zal vervolgens een nieuwe vragenlijst ontwikkeld worden om burn-out in de praktijk te diagnosticeren. Het moet een hulpmiddel 
vormen voor patiënten, bedrijven en hulpverleners.  
Steffie Desart - onderzoekster, PhD-kandidaat, KU Leuven Dagvoorzitter: Luc Goemaere

TRANSPORT & LOGISTIEK 1 Safety and quality guidelines for unloading polymers in bulk 
De risico’s die gepaard gaan met het kiepen van bulk trailers en het belang van een duidelijk verdeling van de verantwoordelijkheden 
tussen de leverancier, vervoerder en klant om deze risico’s te beperken, vergen het nemen van acties. Een toelichting met betrekking 
tot de aanpak bij Sabic Genk met op de achtergrond het doel van de ‘Cefic/ECTA/PlasticsEurope Best Practices Guidelines on Safety 
and quality requirements for unloading of polymers in bulk’.
Huub Vergoossen - senior manager QESH, Sabic Europe Dagvoorzitter: Guido Vanhove

PBM’S 1 Invloed van de verschillende garentypes bij multirisk kledij
Multirisk kledij biedt de drager optimale gecertificeerde bescherming en veiligheid in zijn werkomgeving. Professionele werkkledij 
wordt vervaardigd in een verscheidenheid aan modellen waarbij ook verschillende types garen worden gebruikt voor het vervaar- 
digen van de verwerkte weefsels. Wat is nu juist de invloed van de verschillende types garen op de performanties?  
Dirk De Locht - business unit manager workwear, Concordia Textiles Dagvoorzitter: Guido Van Duren

ONDERWIJS 1 Betrokkenheid van de PA bij projecten voor het vergroenen van de speelplaats 
Veel scholen in Vlaanderen hebben een klassieke speelplaats met veel beton en weinig groen. Meer natuur en uitdaging zijn zeker 
welkom. We bekijken de mogelijkheden om van grijs naar groen te evolueren. We tonen je praktijkvoorbeelden, een sjabloon voor 
risicoanalyse en geven nuttige tips en links. De insteek van de sessie is het geheel bekijken van uit de rol van de preventieadviseur. 
Kristel Vanorbeek - preventieadviseur, Schoolbestuur Sint-Paulus vzw Tienen Dagvoorzitter: Lieve Sablain

Koffiepauze

14.55u - 15.25u

MILIEU 3 De toekomstige rol van de preventieadviseurs bij toepassing van radioactiviteit 
FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van radioactiviteit. 
Er zijn méér toepassingen van radioactiviteit dan je op het eerste zicht zou denken: in de nucleaire sector, maar ook in de medische 
sector, de industrie, de sector van het niet-destructief onderzoek … FANC komt de vele toepassingen en de wijzigingen in de regel- 
geving die op til staan, toelichten. 
Jolien Berlamont - expert medical establishments, FANC Dagvoorzitter: Annick Heynderickx



15.25u - 16.15u

Module 6

RISICOBEHEER 2 / MACHINEVEILIGHEID De ene 3D is de andere niet: gevaren en preventiemaatregelen
Additive manufacturing of 3D-printing evolueert sterk. In deze voorstelling zullen de risico’s van industriële 3D, gaande van de 
risico’s van de basisgrondstoffen als in de technologie zelf (onder andere lasers) tot het onderhoud hiervan, besproken worden aan 
de hand van een evolutieve risicoanalyse. Bij consumenten 3D zijn de risico’s zeer beperkt, maar bij een industriële 3D vergt dit toch 
wel specifieke preventiemaatregelen.  
Leen Mathues - health & safety advisor, Materialise Belgium Dagvoorzitter: Danny De Baere

GEZONDHEID 3 / ONDERWIJS Aan de slag rond gezondheid op jouw school 
Hoe evolueert een school van losse acties naar een samenhangend gezondheidsbeleid voor haar leerlingen en personeel? Welke 
stappen zijn er daarvoor nodig? En wat zijn succesfactoren? In deze sessie maak je kennis met de kadermethodiek ‘Gezonde School’ 
die je ondersteunt bij de uitbouw van het gezondheidsbeleid op jouw school. 
Tineke Vansteenkiste - stafmedewerker, VIGeZ Dagvoorzitter: Els Wouters

TRANSPORT & LOGISTIEK 2 E-bike: regelgeving en evolutie bekeken vanuit de fietssector en mobiliteitsmarkt   
Binnen de fietsmarkt neemt de elektrische fiets een alsmaar prominentere plaats in. Recentelijk komt ook het beroepsmatig gebruik 
van de elektrische ‘bedrijfsfiets’ in beeld. De komst van een wettelijk kader voor het mobiliteitsbudget geeft de E-fiets voor werk-
nemers een duw in de rug. Werkgevers hebben dan ook nood aan een duidelijk inzicht in de technische en veiligheidsregels van 
E-fietsen als ‘arbeidsmiddel’.
Philippe Decrock - senior company lawyer,Traxio Dagvoorzitter: Guido Vanhove

PBM’S 2 Duurzaamheid: enkel weggelegd voor de fast fashion? 
Als je bedenkt dat er wereldwijd jaarlijks circa 80 miljard kledingstukken geproduceerd worden, waarvan ¾ de op de afvalberg 
terechtkomt, dan kan elk zichzelf respecterend bedrijf niet anders dan duurzaam omgaan met de grondstoffen die aangekocht  
worden. Tijdens de presentatie zullen we het hebben over duurzame grondstoffen en recyclage en zoomen we in op de mogelijk- 
heden en de moeilijkheden die bij deze processen aan bod komen. 
Alex Lievens - product manager, Alsico Dagvoorzitter: Guido Van Duren

SECURITY Ondernemen onder verhoogde terreurdreiging
De voorbije jaren werd ons land getroffen door verschillende terreuracties. Deze terreuracties hebben ook een invloed op de bedrij-
ven en de ondernemingswereld. Tijdens deze module zal ingegaan worden op de terreurdreiging en het effect op de bedrijfswereld.  
Daarnaast zal de brochure ‘Ondernemen onder verhoogde terreurdreiging’, gepubliceerd door het VBO, worden voorgesteld. Er wordt 
ook een checklist voor KMO’s van hoe om te gaan met terreurdreiging toegelicht.
Marc Moris - head of corporate prevention & protection, Proximus   
en voorzitter, Commissie Bedrijfsbeveiliging van het VBO Dagvoorzitter: Koen Warnez

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

90’

PSYCHO 6 Re-integratie na langdurige ziekte bij VDAB
Sinds begin 2015 wordt iedere VDAB-collega, langer dan 6 weken afwezig door ziekte, door een re-integratiebegeleider uitgenodigd 
om samen de beste manier te zoeken om op een duurzame en efficiënte manier terug aan het werk te gaan. Het succes van dit  
re-integratiebeleid is het initiële vrijblijvend karakter, de onafhankelijkheid van de re-integratiebegeleiders, het persoonlijk contact 
en de kwalitatieve ondersteuning. Er wordt ingegaan op de opstart, de moeilijkheden onderweg en de resultaten na 2 jaar.
Bram Bonamie - stafmedewerker HRM diversiteit en duurzaam personeelsbeleid, VDAB  

Dagvoorzitter: Luc Goemaere

PREBENEREN 3 To Kinney or not to Kinney? 
De Kinney-methode is de favoriete risico-evaluatiemethode van preventieadviseurs. Is dit wel in alle omstandigheden de meest 
geschikte methode? In welke omstandigheden is Kinney nuttig of niet? De deelnemers krijgen praktische scenario’s voorgelegd en 
mogen deze evalueren, gebruikmakend van verschillende methoden. Nadien volgt een bespreking.
Johan Geuens - veiligheidsdeskundige, Sertius Dagvoorzitter: Peter Engelborghs

90’



16.15u - 17.00u

Module 7 Lounge bar

17.00u - 18.00u

VERZORGINGSINSTELLINGEN Doorbreek de zitmarathon
Er is steeds meer wetenschappelijke evidentie dat langdurig zitten diverse gezondheidsrisico’s inhoudt. Toch wil dat niet zeggen dat 
we nu massaal rechtstaand moeten werken. Veel belangrijker is om de dagelijkse zitmarathon regelmatig te doorbreken. In deze 
sessie kom je te weten hoe je via enkele kleine aanpassingen meer dynamisch kan werken. 
An Bogaerts - projectmanager PortaAL, Expertisecentrum voor Gezond Bewegen, KU Leuven             Dagvoorzitter: Dominic Hermans

MACHINEVEILIGHEID Cobots, u heeft vast wel van de term gehoord  
Het woord ‘cobot’ staat voor ‘collaborative robot’ oftewel een robot die is ontworpen om met de mens samen te werken en zijn taken 
te verlichten. Dit schept mogelijkheden in een context van werkbaar werk. Wat kan en mag je met een cobot? Waarin verschilt een 
cobot met een traditionele robot? Wat levert een cobot je op en zal een cobot ooit de mens vervangen of overbodig maken? 
Jan Franck - safety solutions engineer, PILZ Belgium Dagvoorzitter: Olivier Janssens

TRANSPORT & LOGISTIEK 3 Nieuwe wijzigingen met betrekking tot het behalen van het rijbewijs B
320 verkeersdoden in Vlaanderen: een schande. Met het Vlaams Verkeersveiligheidsplan roept Minister Weyts hieraan een halt toe. 
Speerpunt in het plan: een betere rijopleiding en examinering. “Willen we het dodental lager, dan moet de lat omhoog.” De lijnen van 
de vernieuwing zijn uitgetekend en momenteel wordt alles in een wettelijk kader gegoten. In deze presentatie lichten we alvast de 
veranderingen aan je toe.
Hilde Bruynseels - beleidsmedewerker team rijopleiding, VSV Dagvoorzitter: Guido Vanhove

ERGONOMIE Ergonomische interventie bij re-integratie na rugklachten 
Om de terugkeer naar het werk na rugklachten te bevorderen, voorziet Fedris een rugrevalidatieprogramma en een on-the-job  
coaching van de medewerker. Een deel van deze medewerkers kon in een pilootproject een meer uitgebreide ‘Return to work’- 
ondersteuning krijgen. Aan de hand van een praktische case wordt de aanpak toegelicht en worden de voornaamste conclusies en 
bijsturingen op een rijtje gezet.
Hanne Kenis - ergonoom, Mensura Dagvoorzitter: Roeland Motmans

ONDERWIJS 2 Preventief nazicht en onderhoud van turn- en sportzalen 
Uit recent onderzoek blijk dat 30% van de schoolongevallen in de turnzaal gebeurt. Door preventief nazicht en onderhoud van de 
toestellen wordt jouw turnzaal veiliger, worden zware investeringen vermeden en kan het aansprakelijkheidsrisico beperkt worden. 
Een specialist ter zake verduidelijkt het belang van preventief onderhoud.
Evelyn Van de Meersch - accountmanager, Janssen-Fritsen nv Temse Dagvoorzitter: Lieve Sablain

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

90’

PSYCHO 7 Belang van herstelbehoefte en sociaal kapitaal voor inzetbaarheid
In deze sessie wordt het belang van beide aspecten voor de inzetbaarheid van werknemers aangetoond door een wetenschappelijk 
onderzoek in Vlaanderen. Aan de hand van cijfergegevens uit de Vlaamse beroepsbevolking, worden geslachts- en leeftijdsafhan-
kelijke risicofactoren voor een verhoogde herstelbehoefte geëxploreerd en worden enkele verbanden tussen sociaal kapitaal en 
gezondheids- en veiligheidsparameters geïllustreerd. 
Philippe Kiss - preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, Securex EDPBW   
en academisch consulent vakgroep maatschappelijke gezondheidskunde, Ugent Dagvoorzitter: Luc Goemaere

PREBENEREN 3 To Kinney or not to Kinney? 
De Kinney-methode is de favoriete risico-evaluatiemethode van preventieadviseurs. Is dit wel in alle omstandigheden de meest 
geschikte methode? In welke omstandigheden is Kinney nuttig of niet? De deelnemers krijgen praktische scenario’s voorgelegd en 
mogen deze evalueren gebruikmakend van verschillende methoden. Nadien volgt een bespreking.
Johan Geuens - veiligheidsdeskundige, Sertius Dagvoorzitter: Peter Engelborghs

90’



LOCATIE
Donderdag 15 juni 2017

Maaltekouter 1,  
9051 Gent

INSCHRIJVEN
Je kan je online inschrijven via  

de website: www.prebes.be

Vooraf inschrijven is noodzakelijk!

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

ontvang je alle module teksten.

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

aankoop. 

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

btw abonnementskost.

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

en veiligheidscoördinatoren.

€

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

gereserveerde plaats innemen. 

PRENNE DATA
• Donderdag 21 september 2017 

Ter Elst - Edegem
• Dinsdag 5 december 2017 

Kortrijk Xpo - Kortrijk
• Donderdag 1 maart 2018 

Brabanthal - Leuven
• Donderdag 14 juni 2018 

Stayen - Sint-Truiden

CONTACT
Prebes coördinatiecentrum

Diestersteenweg 88
3510 Kermt

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

Ontbijt
8.00u

Module 2
9.50u

Module 1
9.00u

Module 3
11.05u

Pauze
10.35u

Module 4 
11.55u

Lunch
12.40u

Module 5
14.10u

Pauze
14.55u

Module 6
15.25u

Lounge bar
17.00u

Module 7
16.15u

Gevorderden Interactief Bedrijfshulp-
verlener

BHV
Vertrouwens-

persoon
Praktijk- 

voorbeeld
Praktijk



PRENNE 42 - INSCHRIJVINGSFORMULIER

 O Brand 1
 O Welzijnsconnectie 1
 O Psycho 1
 O MVO 1
 O Markttoezicht
 O Externe diensten 1
 O Prebeneren 1 - 90’

€ 25
€ 0
€ 25
€ 0
€ 25
€ 25
€ 50

Lidnummer: 

Voornaam: 

Naam:

Bedrijf:

Functie:

E-mail:

Tel. nummer:

Bedrijf:

Straat:

Postcode:

Gemeente:

Btw-nummer:

Bestelbonnummer:

Ik betaal met combipas nummer:

MODULE 1 - 09.00u

 O Brand 2
 O Welzijnsconnectie 2
 O Psycho 2
 O MVO 2
 O Milieu 1
 O Externe diensten 2

 × Prebeneren 1 - 90’

€ 25
€ 0
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 50

MODULE 2 - 09.50u

 O Brand 3
 O Welzijnsconnectie 3
 O Psycho 3
 O MVO 3
 O Milieu 2
 O Elektriciteit 1
 O Prebeneren 2 - 90’
 O Intervisie voor BHV’s - 90’

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

MODULE 3 - 11.05u

 O Brand 4
 O Gezondheid 1
 O Psycho 4
 O Bouw
 O Veilig gedrag
 O Elektriciteit 2

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

€ 25
€ 25
€ 0
€ 25
€ 25
€ 0
€ 50
€ 50

MODULE 4 - 11.55u

 O Risicobeheer 1
 O Gezondheid 2
 O Psycho 5
 O Transport & Logistiek 1
 O PBM’s 1
 O Onderwijs 1
 O Milieu 3

€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 0
€ 25

MODULE 5 - 14.10u

 O Risicobeheer 2
 O Gezondheid 3
 O Psycho 6
 O Transport & Logsitiek 2
 O PBM’s 2
 O Security
 O Prebeneren 3 - 90’
 O Intervisie voor VP’s - 90’

€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 50
€ 50

MODULE 6 - 15.25u

 O Verzorgingsinstellingen
 O Machineveiligheid
 O Psycho 7
 O Transport & Logstiek 3
 O Ergonomie
 O Onderwijs 2

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

€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 50
€ 50

MODULE 7 - 16.15u

Totaal excl. 21% btw: €

Datum 

Handtekening

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

7 modules, ontbijt, lunch  
en de digitale teksten

€ 25
€ 50
€ 50
€ 249

- EXTRA OPTIES -

PERSOONLIJKE GEGEVENS FACTURATIE GEGEVENS

HOE INSCHRIJVEN?
Schrijf je online in en ontvang direct 

een inschrijvingsbevestiging. 


