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PRENNE 43 IN SAMENWERKING MET
Fireforum is een vereniging die streeft naar een betere
brandveiligheid door het stimuleren van dialoog, het
verspreiden van kennis en het promoten van kwaliteit en
innovatie. Benieuwd naar de modules in samenwerking
met Fireforum? Blader dan door de folder!
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ONTBIJT 08.00u - 09.00u

MODULE 1 09.00u - 09.50u

BRAND 1 Doorvoeringen? Wij schuimen die dicht meneer
Niet alleen doorvoeringen van kunststofleidingen of metalen leidingen zijn zwakke punten in de compartimentering, ook doorvoeringen van elektriciteitskabels en het inbouwen van stopcontacten en schakelaars
zijn niet zomaar mogelijk in een brandwerende wand. In de praktijk wordt hier heel vaak tegen gezondigd.
De correcte regels worden uitvoerig besproken met praktijkvoorbeelden.
Olivier Schittecatte - PFPA, Fireforum
Dagvoorzitter: Bart Vanbever
VERZORGINGSINSTELLINGEN 1 Brandveiligheid in ouderenvoorzieningen
90 MIN.
In recente ontwerpen voor woonzorgcentra wordt de klassieke scheiding tussen evacuatiewegen en
gemeenschappelijke ruimten steeds vaker vervangen door een open configuratie waarbij de leefruimten en
de circulatiewegen aaneensluitend worden voorzien. In opdracht van VIPA werd onderzocht hoe in dergelijke
schikking het gewenst veiligheidsniveau kan gerealiseerd worden. Het technische luik van de studie,
de conclusies van het rapport en de vertaling naar een maatregelenpakket komen aan bod.
Ann Beusen - ingenieur-adviseur, departement Welzijn Volksgezondheid en gezinsafdeling VIPA
& Pieter Poppe - projectleider studie conclusies en maatregelenpakket
Dagvoorzitter: Dominic Hermans
ELEKTRICITEIT 1 Elektrische verdeelborden en de toepassing van de nieuwe norm EN 61439
Wat is hier van belang voor onze preventieadviseurs? Naar welke punten moeten de preventieadviseurs
kijken bij het nazien van alle documenten?
Raf Vermeulen - product manager equipment, GE Energy Connection
Dagvoorzitter: Guy D’Hoossche
VEILIGHEIDSINVESTERINGEN
Hoe micro-economische begrippen eenvoudig gebruiken binnen de veiligheidskunde?
Er wordt uitgelegd wat de te gebruiken economische parameters zijn en welke de modellen zijn die makkelijk
en concreet toepasbaar zijn en waarvan de resultaten kunnen worden gebruikt als input voor beslissingen in
verband met veiligheidsinvesteringen. In deze module worden concrete voorbeelden gegeven.
Genserik Reniers - professor-hoogleraar veiligheid van gevaarlijke stoffen, Universiteit van Delft
Dagvoorzitter: Luk Van Berendonck
PSYCHOSOCIAAL WELZIJN 1 Onderzoek rond loopbaanveerkracht
In welke mate zijn werknemers begaan met hun loopbaan en hun inzetbaarheid op lange termijn en wat is
daarin de verantwoordelijkheid van een organisatie? Gezien het stijgende absenteïsmecijfer, het lage verloopcijfer en de noodzaak om met z’n allen langer te werken, is de zoektocht naar een duurzame loopbaan meer
dan ooit belangrijk. In deze presentatie wordt de data besproken uit de Securexstudie met enkele boeiende
reflecties.
Emely Theerlynck - HR research expert, Securex
Dagvoorzitter: Luc Goemaere
GELUID / MACHINEVEILIGHEID Geluidsvermogen van materieel voor gebruik buitenshuis: onbekende
regelgeving in het geluidslandschap?
Een preventieadviseur kent wel het KB 16/1/2006 betreffende de risico’s van lawaai op het werk. Een
milieucoördinator kent de Vlaremgeluidsnormen en eventueel de MER-geluidsrichtlijnen. Maar de richtlijn
betreffende de geluidsemissie in het milieu door materieel (RL 2000/14/EG) is voor velen een onbekende.
De 57 categorieën van machines, conformiteitsbeoordeling, markttoezicht, gidsen, onderzoeksprojecten
en de interactie met gekende regelgeving zullen toegelicht worden.
Stephan Claes - product manager geluid, Vinçotte
Dagvoorzitter: Danny De Baere
RISICOBEHEER 1 De mens, een zwakke schakel in risicobeheer?
De menselijke fout is in meer dan 2 op 3 gevallen de oorzaak van incidenten. Toch is de menselijke fout ook
een gevolg, bijvoorbeeld van organisatorische zwakheden. Hoe kan je op een intelligente en praktische
manier met deze menselijke en organisatiefactor omgaan?
Jan De Tremerie - senior consultant operational safety, Crealocus
Dagvoorzitter: Johan Geuens
PREBENEREN 1 Ernstige arbeidsongevallenonderzoek
90 MIN.
Enkele sprekende en specifieke arbeidsongevallen worden overlopen en toegelicht. De deelnemers denken
mee na over de aanpak van het onderzoek, de bepaling van de oorzaken (primair, secundair, tertiair) en de
formulering van maatregelen. Met als doel de verdere bekwaming in de aanpak van het onderzoek EAO,
efficiënte en professionele uitvoering, formulering van oorzaken en maatregelen.
Wim Vanderheijden - verantwoordelijke discipline arbeidsveiligheid, Groep IDEWE
Eric Van de Plas - preventieadviseur arbeidsveiligheid, Groep IDEWE Dagvoorzitter: Peter Engelborghs

MODULE 2 09.50u - 10.35u

KOFFIEPAUZE 10.35u - 11.05u

BRAND 2 Transparantie en brandveiligheid: dat kan!
Brandveilige compartimenten bouwen kan ook op een transparante en esthetische manier, met brandwerend
glas. De verschillende types en de werking van brandwerend glas komen aan bod, alsook enkele praktische
tips in verband met de keuze, plaatsing en toepassingen van het glas, met talrijke referenties en voorbeelden
zowel binnenin als in de buitengevels van gebouwen.
François Pigeolet - PFPA, Fireforum
Dagvoorzitter: Bart Vanbever
VERZORGINGSINSTELLINGEN 1 Brandveiligheid in ouderenvoorzieningen
90 MIN.
In recente ontwerpen voor woonzorgcentra wordt de klassieke scheiding tussen evacuatiewegen en
gemeenschappelijke ruimten steeds vaker vervangen door een open configuratie waarbij de leefruimten en
de circulatiewegen aaneensluitend worden voorzien. In opdracht van VIPA werd onderzocht hoe in dergelijke
schikking het gewenst veiligheidsniveau kan gerealiseerd worden. Het technische luik van de studie,
de conclusies van het rapport en de vertaling naar een maatregelenpakket komen aan bod.
Ann Beusen - ingenieur-adviseur, departement Welzijn Volksgezondheid en gezinsafdeling VIPA
& Pieter Poppe - projectleider studie conclusies en maatregelenpakket
Dagvoorzitter: Dominic Hermans
ELEKTRICITEIT 2 Vernieuwende aanpak van een hoogspanningsinstallatie
Waar moet de preventieadviseur op letten als hij zijn advies verstrekt bij de inplanting van nieuwe
hoogspanningscabine en wat bij het vervangen van een oude cabine?
Koen Van Hemelen - directeur, J. Van Hemelen keuringsorganisme
Dagvoorzitter: Guy D’Hoossche
MILIEU 1 Het Vlaams actieplan voor de reductie van F-gassen
Introductie over het kader en de doelstellingen van het Vlaams actieplan rond F-gassen met daarbij overzicht
van de concrete bepalingen en verplichtingen en recente wijzigingen in Vlarem II en VLAREL met betrekking
tot koelmiddelen en F-gassen. De meest vastgestelde tekortkomingen bij inspecties en de gevolgen bij
vaststelling van inbreuken, alsook enkele eenvoudige verbeteringsacties.
Dirk Hermans - project manager, Engie Axima Refrigeration nv
Dagvoorzitter: Annick Heynderickx
PSYCHOSOCIAAL WELZIJN 2 Hoe burn-out proof is jouw beleid? Van preventie tot re-integratie
Tijdens deze sessie wordt er, door de bril van de externe preventiedienst, aangegeven hoe je een beleid
inzake stress en burn-out vorm kan geven. Waarop wordt de focus gelegd en wat zijn de verschillende fasen
in dit beleid? Welke aandachtspunten zijn er voor jou als organisatie, leidinggevende en/of medewerker bij
een re-integratie na afwezigheid door stress of burn-out? Kom dit ontdekken en screen je eigen beleid.
Sabine Stevens - preventieadviseur psychosociale aspecten, IDEWE
Dagvoorzitter: Luc Goemaere
EXTERNE DIENSTEN 1 Warm aanbevolen. Tips bij werken in klimatologische en kunstmatige koude
Op ongeveer 5% van de arbeidsplaatsen is er blootstelling aan koude van klimatologische oorsprong (buitenwerk) of kunstmatige oorsprong (werk in koeltechnische installaties). Verschillende facetten komen aan bod
zoals de risicoanalyses, de gezondheidsrisico’s, het thermisch discomfort, prestatievermogen, mogelijke
preventiemaatregelen, de regelgeving ...
Wim Van Hooste - preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, Mediwet
Dagvoorzitter: Patrik Daems
ARBEIDSONGEVALLEN 1 Getuigenis arbeidsongeval met zware letselschade
Welzijn moet niet alleen in je hoofd, maar ook in je hart zitten. Vergroot de safety awareness door een
persoonlijke getuigenis over een zeer ernstig arbeidsongeval. De focus in deze sessie ligt op het tastbaar
maken van de lange weg die afgelegd moet worden na een ongeval, de ingrijpende invloed op de naaste
omgeving en leefwereld. Verander samen de mindset van veilig moeten naar veilig willen werken.
Lars Van Rode - keynote speaker, Workplace Safety
Dagvoorzitter: Mark Vanden Houte
PREBENEREN 1 Ernstige arbeidsongevallenonderzoek
90 MIN.
Enkele sprekende en specifieke arbeidsongevallen worden overlopen en toegelicht. De deelnemers denken
mee na over de aanpak van het onderzoek, de bepaling van de oorzaken (primair, secundair, tertiair) en de
formulering van maatregelen. Met als doel de verdere bekwaming in de aanpak van het onderzoek EAO,
efficiënte en professionele uitvoering, formulering van oorzaken en maatregelen.
Wim Vanderheijden - verantwoordelijke discipline arbeidsveiligheid, Groep IDEWE
Eric Van de Plas - preventieadviseur arbeidsveiligheid, Groep IDEWE Dagvoorzitter: Peter Engelborghs

MODULE 3 11.05u - 11.55u

BRAND 3 De nieuwe TV256 en kunststoffen in een industriegebouw
Technische Voorlichting 256 van het WTCB gaat over het ‘Ontwerp en uitvoering van industriegebouwen in
overeenstemming met de brandveiligheidseisen’. Hoe kunnen kunststoffen geïntegreerd worden in een
industriegebouw in overeenstemming met de brandveiligheidseisen? Federplast stelt enkele praktische
aspecten voor bij ontwerp en uitvoering aan de hand van sprekende voorbeelden uit de industrie.
Bruno Verbeke - Federplast, Fireforum
Dagvoorzitter: Bart Vanbever
VERZORGINGSINSTELLINGEN 2 Welzijn van medewerkers in de thuiszorg: (on)beheersbaar
Thuiszorgdiensten en dienstenchequesbedrijven sturen hun medewerkers uit. De woning van de cliënt is de
werkvloer van de medewerker. Iedere hulpvrager heeft zijn eigen normen, werkmethodes, materiaal en
producten. Het realiseren van het welzijn van zijn/haar medewerkers is een uitdaging voor elke dienst.
Marleen Maes - hoofd interne preventiedienst, Familiehulp
Dagvoorzitter: Dominic Hermans
SECURITY 1 Nieuwe wet private en bijzondere veiligheid
Op 29/05/90 werd de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad. 27 jaar later drong een grondige evaluatie zich op. Dit resulteert in een vereenvoudigde en
gemoderniseerde regelgeving. Enerzijds is er in de nieuwe wet een uitbreiding van de activiteiten binnen de
private veiligheid voorzien. Anderzijds zijn er belangrijke wijzigingen inzake de bevoegdheden van de
bewakingsagenten in opgenomen. Beide aspecten zullen tijdens deze presentatie worden toegelicht.
Jan Capelle - CEO, Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen
Dagvoorzitter: Koen Warnez
MILIEU 2 / GEZONDHEID Waar moet een professioneel pest management aan beantwoorden?
Elke situatie vereist een specifiek actieplan dat gebaseerd is op een inventarisatie van het risico op
ongedierte. Hoe moet je een ongediertebestrijdingsplan opstellen dat aan de strikte normen van HACCP
voldoet? Ongediertebestrijding en -preventie kan erg tijdrovend zijn. Aan welke eisen moeten de rapporten
voor controles van auditorganisaties beantwoorden?
Nico Lenaerts - operational manager Belux, Rentokil nv
Dagvoorzitter: Annick Heynderickx
PSYCHOCIAAL WELZIJN 3 Praktijkervaring re-integratieproject
De stijgende langdurige afwezigheden nopen ons er toe om na te denken en actie te nemen. Het verlies aan
bekwame arbeidskrachten is niet enkel een maatschappelijk probleem maar raakt rechtstreeks de werking
van tal van organisaties die tevens geconfronteerd worden met een groeiende uitstroom van gepensioneerden. Hoe medewerkers begeleiden en terug integreren met respect voor hun gezondheid en integriteit is een
thema waar het Zorgbedrijf Antwerpen reeds enkele jaren op inzet.
Philippe Debruyne - directeur HR, Zorgbedrijf Antwerpen
& Dirk Severens - integratieofficer, Zorgbedrijf Antwerpen
Dagvoorzitter: Luc Goemaere
EXTERNE DIENSTEN 2 / BOUW Leren uit ongevallen: ‘helikopters’ in de bouw
Polieren van betonvloeren gebeurt met een vlindermachine, ook wel gekend als ‘helikopter’. We bespreken
een concreet ongeval met CO-vergiftiging in een ondergrondse garage. Verder belichten we de talrijke andere
risico’s, vanuit het standpunt arbeidsomstandigheden en vanuit de informatie in BeSWIC.
Gerrit Anthoni - preventieadviseur-arbeidsveiligheid, Groep IDEWE
Danny De Baere - adviseur, AD HUA FOD WASO
Dagvoorzitter: Patrik Daems
ZORGSYSTEMEN Balanced Score Card: ook voor kleinere organisaties?
Van managers wordt gevraagd om KPI’s te formuleren, binnen de preventie is dat dikwijls de frequentie en
ernst. Echter, een KPI is een gegeven waarop de manager invloed moet kunnen uitoefenen. En kan dat wel
met de cijfers van ernst en frequentie? In deze sessie wordt toegelicht hoe de systematiek van de Balanced
Score Card je kan helpen om de pijnpunten binnen de preventie bloot te leggen, zodat je gerichte acties kunt
ondernemen om het gewenste resultaat te bekomen.
Pierre Lambrechts - directeur, Verbeteren
Dagvoorzitter: Mark Vanden Houte
PREBENEREN 2 Ernstige arbeidsongevallenonderzoek
90 MIN.
Enkele sprekende en specifieke arbeidsongevallen worden overlopen en toegelicht. De deelnemers denken
mee na over de aanpak van het onderzoek, de bepaling van de oorzaken (primair, secundair, tertiair) en de
formulering van maatregelen. Met als doel de verdere bekwaming in de aanpak van het onderzoek EAO,
efficiënte en professionele uitvoering, formulering van oorzaken en maatregelen.
Wim Vanderheijden - verantwoordelijke discipline arbeidsveiligheid, Groep IDEWE
Eric Van de Plas - preventieadviseur arbeidsveiligheid, Groep IDEWE Dagvoorzitter: Peter Engelborghs
INTERVISIE BEDRIJFSHULPVERLENERS Stop de bloeding
90 MIN.
Omstanders en niet-medische hulpverleners kunnen de overlevingskansen van slachtoffers van ongelukken die gepaard gaan met hevige bloedingen aanzienlijk verhogen, door dit bloedverlies meteen adequaat
te stelpen. De verwondingen die tijdens een ernstig arbeidsongeval voorkomen gaan meestal gepaard met
levensbedreigend bloedverlies, waardoor de overlevingskansen van slachtoffers snel afnemen naarmate de
tijd verstrijkt. Elke seconde telt!
Jan Vanbrabant - zaakvoerder, Edumedic
Dagvoorzitter: Yvan Van Damme BHV

MODULE 4 11.55u - 12.40u

LUNCH 12.40u - 14.10u

BRAND 4
Brandpreventie op arbeidsplaatsen: praktische oplossingen voor niet conformiteiten inzake evacuatie
Uit de wettelijk verplichte risicoanalyse blijkt dat er enkele niet-conformiteiten zijn ten opzichte van de
wetgeving inzake evacuatie op de werkplaats. Wat nu? In deze sessie worden praktische oplossingen aan de
hand van 2 case-studies besproken. Enerzijds een bestaand publiek toegankelijk gebouw en anderzijds een
industriegebouw.
Xavier Deckers - Firepronet, Agoria, Fireforum
Dagvoorzitter: Bart Vanbever
BOUW 1 Graven met de grondzuigmachine: alleen maar voordelen ten opzichte van het graven met
hydraulische graafmachines? Grondzuigmachines worden meer en meer ingezet in de wegenbouw, bij
kabel- en leidingbeheerders, bij spoorwerken, bij calamiteiten, bij werkzaamheden in de industrie enz.
Tijdens deze sessie geven we toelichting over de vele voordelen, maar benadrukken we ook de risico’s en het
belang van opleidingen en keuringen.
Leon Bastiaans - voorzitter, Stichting Belangenvereniging Grondzuigen
Dagvoorzitter: Koen Bollaerts
SECURITY 2 Bepalen van de effectiviteit en efficiëntie van beveiligingsmaatregelen
In deze lezing wordt eerst geschetst hoe je een profiel van een dader kan opmaken. Deze info is de basis om,
als security manager, te kunnen beoordelen welke impact de geïnstalleerde maatregelen hebben op het
succes van de dader. Maar nog belangrijker is ook dat je met deze methode kan nagaan of bijkomende
maatregelen wel effectief en efficiënt zijn. En of hun kost verantwoord is ten overstaan van het resultaat wat
je ervan zou verwachten.
Paul Van Lerberghe - chief technology officer, Partner Radar The Security Company
Dagvoorzitter: Koen Warnez
MILIEU 3 Grondverzetsregeling: opmaak technisch verslag en aandachtspunten
Vanuit een algemeen overzicht van de belangrijke en meest kritische aspecten van de regelgeving grondverzet, wordt gefocust op ontgravingen op bedrijfsterreinen. Hierbij wordt dieper ingegaan op de specifieke
aandachtspunten bij verdachte of verontreinigde grond. Zowel wetgevende als de technische aspecten
komen aan bod. De praktische kant wordt geïllustreerd in een gevalstudie.
Kristel Lauryssen - expert bodem, Antea Group
Dagvoorzitter: Annick Heynderickx
PSYCHOSOCIAAL WELZIJN 4
Covert pestgedrag, intimidatie en passief agressief gedrag op de werkvloer
Omdat werknemers duidelijk ervaren dat openlijke agressie niet meer getolereerd wordt, kiezen ze vaker voor
verborgen pestgedrag. Ze gaan over tot intimidatie of stellen zich passief agressief op. In deze sessie gaan
we dieper in op het fenomeen: wat is het, wat zijn de gevolgen voor het bedrijf en de teamleden, hoe kunnen
we het in zijn verschillende vormen identificeren en vooral hoe gaan we ermee om en wat kunnen we ertegen
ondernemen?
Rishi Panchasara - zaakvoerder, Ipse bvba
Dagvoorzitter: Luc Goemaere
EXTERNE DIENSTEN 3 Duurzame inzetbaarheid door een krachtig mensbeleid
De ervaring leert ons dat het steeds een combinatie van factoren is, die het welzijn van de medewerkers
beïnvloedt. Hierbij streven werknemers die factoren na die hen intrinsiek motiveren. De welzijnswijzer biedt
handvaten voor een geïntegreerde aanpak.
Dirk Van De Walle - senior consultant health & safety, preventieadviseur ingenieur niveau I, Securex
Dagvoorzitter: Patrik Daems
COMMUNICATIE / SENSIBILISATIE Zeg het niet met formele schriftelijk communicatie
Eén van de taken van de preventieadviseur is advies verlenen over het opstellen van instructies en de
vorming van werknemers. In zijn opleiding zijn ook communicatie- consultatie-, overleg-, informatie-,
motivatie- en animatietechnieken aan bod gekomen. In deze voordracht wordt een overzicht gegeven van
andere zintuigen en technieken die kunnen gebruikt worden om boodschappen over te brengen aan onder
andere laaggeletterden en anderstaligen.
Danny De Baere - adviseur, AD HUA FOD WASO
Dagvoorzitter: Mark Vanden Houte
PREBENEREN 2 Ernstige arbeidsongevallenonderzoek
90 MIN.
Enkele sprekende en specifieke arbeidsongevallen worden overlopen en toegelicht. De deelnemers denken
mee na over de aanpak van het onderzoek, de bepaling van de oorzaken (primair, secundair, tertiair) en de
formulering van maatregelen. Met als doel de verdere bekwaming in de aanpak van het onderzoek EAO,
efficiënte en professionele uitvoering, formulering van oorzaken en maatregelen.
Wim Vanderheijden - verantwoordelijke discipline arbeidsveiligheid, Groep IDEWE
Eric Van de Plas - preventieadviseur arbeidsveiligheid, Groep IDEWE Dagvoorzitter: Peter Engelborghs
INTERVISIE BEDRIJFSHULPVERLENERS Stop de bloeding
90 MIN.
Omstanders en niet-medische hulpverleners kunnen de overlevingskansen van slachtoffers van ongelukken die gepaard gaan met hevige bloedingen aanzienlijk verhogen, door dit bloedverlies meteen adequaat
te stelpen. De verwondingen die tijdens een ernstig arbeidsongeval voorkomen gaan meestal gepaard met
levensbedreigend bloedverlies, waardoor de overlevingskansen van slachtoffers snel afnemen naarmate de
tijd verstrijkt. Elke seconde telt!
Jan Vanbrabant - zaakvoerder, Edumedic
Dagvoorzitter: Yvan Van Damme

MODULE 5 14.10u - 14.55u

KOFFIEPAUZE 14.55u - 15.25u

BRAND 5 Brandwerende deuren: plaatsing, onderhoud en beheer
Zullen de brandwerende deuren geplaatst in het gebouw in geval van brand de compartimentering
verzekeren? Enkele voorbeelden van correcte en foutieve plaatsingen, aandachtspunten bij de controle van
brandwerende deuren. Hoe kan je ervoor zorgen dat deze deuren ook tijdens het gebruik hun brandwerendheid blijvend behouden?
Edwin Van Wesemael - ISIB, Fireforum
Dagvoorzitter: Bart Vanbever
BOUW 2 Toelichting taken en mogelijkheden FEDRIS
In deze module geven we in detail een toelichting over de taken van FEDRIS en de mogelijkheden die zij
aanbieden.
Joeri Luts - adviseur afdeling risicobepaling, FEDRIS
Dagvoorzitter: Koen Bollaerts
RISICOBEHEER 2 Het ‘business continuity’ programma bij de Raad van de Europese Unie
Bij de Raad van de Europese Unie is men reeds vele jaren terug gestart met het opzetten van een ‘business
continuity’ programma. Een efficiënt programma kan de duur en de impact van incidenten beperken en
beoogt de bescherming van de mensen, materiële en niet-materiële eigendommen en de continuïteit van de
dienstverlening voor de Europese lidstaten. Dit systeem heeft zijn nut in de praktijk bewezen, onder andere
tijdens de aanslagen in Brussel op 22/03/2016.
Philip Meulenberghs - business continuity manager, Raad van de Europese Unie
Dagvoorzitter: Christl Bollé
ONDERWIJS 1 Praktische ergonomie voor het onderwijs
Dat we op een juiste manier moeten heffen is bekend. Dat verkeerd tillen tot rugklachten kan leiden weten
we. Hoe doe je dit concreet? Hoe haal je een slapende peuter uit zijn bedje? Hoe zorg je ervoor dat de
boekentassen niet te zwaar zijn? Welke info geef je over het dragen van de boekentas? In deze sessie
bespreken we concrete situaties die je in je school zeker al bent tegengekomen.
Christophe Vermaete - safety consultant, GO4S
Dagvoorzitter: Lieve Sablain
ERGONOMIE 1 Praktische aanpak van de risicoanalyse ergonomie
Het uitvoeren van een risicoanalyse ergonomie is een hele uitdaging. Elk ergonomisch risico vraagt vaak een
eigen methode. Dat maakt het vergelijken van werkposten niet evident. Welke taken zijn het meest belastend? Welke preventiemaatregelen moeten genomen worden en hoe dringend zijn deze? Daikin ontwikkelde
hiertoe een eigen aanpak, die aan de hand van praktijkvoorbeelden zal toegelicht worden.
Lieve Vantieghem - preventieadviseur, Daikin
Dagvoorzitter: Roeland Motmans
MACHINEVEILIGHEID 2e groene licht voor machines: is de CE-verklaring in orde?
In het kader van het 2e groene licht, is het nodig om de door de fabrikant aangeleverde CE-verklaring na te
kijken. Hoe beslis je of het aangeleverde document het juiste type van verklaring is? Hoe ga je na of de
inhoud klopt en voldoende is? Kortom, hoe beslis je of het tweede groene licht effectief op groen mag?
Olivier Janssens - consultant technical safety, Agidens
Dagvoorzitter: Olivier Janssens
VEILIG GEDRAG Veiligheid vijfmaal anders bekeken
In deze sessie krijgen de aanwezigen 5 vernieuwende inzichten aangereikt die nieuwe perspectieven openen
om op een andere performante manier met veiligheid om te gaan. De inzichten die je met deze presentatie
meekrijgt steunen op solide wetenschappelijk onderzoek. Maar ze zijn ook praktisch, zodat je ze meteen in
praktijk kan brengen.
Raf Ostach - safety management innovator, Samurai at Work
Dagvoorzitter: Luk Van Berendonck

MODULE 6 15.25u - 16.15u

BRAND 6 Spraakalarmsystemen: praktische toepassing van de NBN S 21-111-reeks
Spraakalarmsystemen zijn een uitstekende oplossing om noodberichten te verspreiden. Er bestaan al jaren
degelijke componenten die voldoen aan EN-normen. Maar waar moet je op letten om een degelijke installatie
te realiseren? Hoe kan de NBN S 21-111-reeks je daarbij helpen?
Walter Geerts - normalisatiecommissie, Agoria, Fireforum
Dagvoorzitter: Bart Vanbever
BOUW 3 Groen in de bouw
Van waterretentie tot stadslandbouw. Het hitte-eilandeffect, fijn stof, verdichting van de woonomgeving …
vraagstukken die om oplossingen vragen. Groendaken en groene wanden kunnen hierbij helpen. Levend
groen heeft echter geregeld onderhoud nodig. Zijn ontwerpers zich bewust van de mogelijkheden, maar ook
de problemen die hierbij kunnen optreden?
Yves Rosier - business development manager, Tectum Roofconfort nv
Dagvoorzitter: Koen Bollaerts
GEZONDHEID Toon uw rokende werknemers de weg naar een leven zonder tabak
Voor bedrijven is roken duur en biedt stoppen heel wat economische en sociale voordelen. Een grote meerderheid van de rokers zegt ook zélf te willen stoppen. Maar vaak weten ze niet goed hoe. Wil je meer weten
over het kwaliteitsvolle rookstopaanbod in Vlaanderen en over de terugbetalingsregeling? En over hoe je een
goed rookbeleid in het bedrijf kan voeren? In deze module kom je er alles over te weten.
Dries Vandenbempt - stafmedewerker tabak, VIGeZ
Dagvoorzitter: Els Wouters
ONDERWIJS 2 Licht en comfort in schoolgebouwen
In deze infosessie komen preventieadviseurs meer te weten over de eisen waaraan verlichting en lichtcomfort in schoolgebouwen moeten voldoen; dit zowel voor personeel als voor leerlingen. Onze spreker
geeft praktische en bruikbare informatie over soorten verlichting, lichtstudies en het juist interpreteren ervan
én het kiezen van optimale verlichting in de verschillende lokalen in onze scholen.
Kristien Bettens - lichtadviseur, De Vos Installatietechnieken bvba
Dagvoorzitter: Lieve Sablain
ERGONOMIE 2 Meten van fysieke belasting en indeling van werkposten op basis van belasting
Om het risico ‘energetische belasting’ in kaart te brengen, werd de hartslag van de werknemers gedurende
een hele werkdag gemeten. Tegelijkertijd werden de risicovelden per werkpost of per taak geïdentificeerd.
Het resultaat van de analyse maakt het mogelijk om werknemers met dalende belastbaarheid over te
plaatsen naar een minder belastende werkpost.
Carole van den Heuvel - preventieadviseur-ergonoom, Securex
Dagvoorzitter: Huget Désiron
MVO 1 Kleinschalige groene energieproductie
Na energie besparen is kleinschalige productie van groene energie de volgende stap om CO2-emissies te
verminderen. Wat bestaat er op de markt en wat heeft zin? Wat is de veiligheids- en milieu impact in het
bijzonder wat vergunningen betreft?
Francies Van Gijzeghem - projectleider, Bio Energieplatform ODE Vlaanderen
Dagvoorzitter: Frank Meire
PBM 1 Situational awareness: omgevingsgeluid horen en toch goed beschermd: kan dat?
Lawaaidoofheid staat in de top 3 van de beroepsziekten. Je maakt kennis met het begrip ‘situational
awareness’ en kan ervaren hoe elektronica wordt ingezet om beter bewust te zijn van je omgeving zonder in
te boeten op een goede gehoorbescherming. Wij presenteren een aantal tips hoe je ‘situational awareness’
mee kan nemen in je gehoorbeschermingsbeleid.
Kathelijne Jansen - application engineer, 3M Personal Safety Division Dagvoorzitter: Guido Van Duren
PREBENEREN 3 Ernstige arbeidsongevallenonderzoek
90 MIN.
Enkele sprekende en specifieke arbeidsongevallen worden overlopen en toegelicht. De deelnemers denken
mee na over de aanpak van het onderzoek, de bepaling van de oorzaken (primair, secundair, tertiair) en de
formulering van maatregelen. Met als doel de verdere bekwaming in de aanpak van het onderzoek EAO,
efficiënte en professionele uitvoering, formulering van oorzaken en maatregelen.
Wim Vanderheijden - verantwoordelijke discipline arbeidsveiligheid, Groep IDEWE
Eric Van de Plas - preventieadviseur arbeidsveiligheid, Groep IDEWE
Dagvoorzitter: Peter Engelborghs
INTERVISIE VERTROUWENSPERSONEN Enkel voor aangestelde vertrouwenspersonen
90 MIN.
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

MODULE 7 16.15u - 17.00u

LOUNGE BAR 17.00u - 18.00u

BRAND 7 De nieuwe NBNS21-100 branddetectie - versie 2017
2 jaar na de grondige herziening van de oude branddetectienorm en publicatie van de nieuwe NBNS21-100
in november 2015, is er alweer verandering op til. Een nieuwe bijlage zal in 2017 verschijnen om ruimte te
maken voor innovatie in technologische oplossingen. Wij geven je tijdens deze sessie duiding over welke
nieuwigheden aan bod komen en wat de nabije toekomst van de norm nog meer in petto heeft.
Yvan Demunter - normalisatiecommissie, Agoria, Fireforum
Dagvoorzitter: Bart Vanbever
GEVAARLIJKE STOFFEN CLP, REACH en grenswaarden: stand van zaken
Sinds 1 juni 2017 zijn CLP etiketten de norm. E-SDS met blootstellingsscenario’s beginnen nu ook voor
mengsels. Wat doe je hiermee in de praktijk? Zijn de bedrijven klaar voor de laatste grote registratiegolf tegen
eind mei 2018? En draait de autorisatie en restrictie op volle toeren? Ondertussen is de vierde Belgische
publieke raadplegingsprocedure betreffende grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling opgestart.
Tine Cattoor - advisor product policy, Essenscia
Dagvoorzitter: Danny De Baere
ARBEIDSONGEVALLEN 2 Leren van organisationele disfunctionaliteiten
Het blijkt dat naast technische en menselijke factoren ook organisationele factoren beschouwd moeten
worden om alle oorzaken van ongevallen te inventariseren. Zij worden ook ‘organisationele disfunctionaliteiten’ genoemd en zijn moeilijk te detecteren omdat er vaak niet diep genoeg gezocht wordt. Om ervoor te
zorgen dat we leren uit onze ongevallen en incidenten zal een aantal ‘do’s and don’ts’ voor organisationeel
leren gepresenteerd worden.
Frank Verschueren - attaché arbeids- en procesveiligheidsinspecteur, FOD WASO, Afdeling Toezicht
op de Chemische Risico’s
Dagvoorzitter: Luk Van Berendonck
ONDERWIJS 3 Bureelergonomie
Sinds 1 januari 2016 is het periodieke gezondheidstoezicht voor beeldschermwerkers niet meer verplicht.
De werkpost van administratieve medewerkers toont nog andere risico’s: repetitieve bewegingen zorgen voor
overbelasting en door de technologische vooruitgang beweegt men minder dan ooit. Sommigen beweren
dat zittend werk het nieuwe roken is? Externe partners reiken ons hulpmiddelen aan: online tools,
campagnes … Hoe gaat de interne preventieadviseur daar mee om?
Krista Dekoning - coördinerend preventieadviseur, GIDPBW Antwerpen Centrum
& Jos Vanlaeken - preventieadviseur, College OLV ten Doorn Eeklo
Dagvoorzitter: Lieve Sablain
TRANSPORT EN LOGISTIEK Musculoskeletale aandoeningen in de logistiek en transportsector
Veel medewerkers van de logistieke en transportsector hebben te kampen met rugproblemen en andere
fysieke klachten. In deze presentatie wordt ingegaan op een aantal belangrijke en veel voorkomende
ergonomische risico’s. Collectieve maatregelen, maar ook een individuele benadering kunnen klachten
helpen te voorkomen.
Rik Op De Beeck - senior consultant, Prevent
Dagvoorzitter: Guido Vanhove
MVO 2 Duurzaamheidsrapporting: een praktijkgetuigenis
Vanaf 2018 dienen bepaalde grote organisaties aan hun financiële rapportering een luik niet-financiële
informatie toe te voegen. Wat houdt dit in? Hoe verzamelt men deze info op een systematische wijze?
Wat is het belang voor de stakeholders?
Tom Schalenbourg - sustainable development director, Toyota
& Wim Peeters - international business development, EcoVadis
Dagvoorzitter: Frank Meire
PBM 2 Introductie in de gasdetectie
Wat is gas? Welke zijn de verschillende gevaren en hoe kunnen we deze het best detecteren?
Hoe kiezen we het juiste toestel en wat zijn de richtlijnen rond onderhoud en kalibratie?
Hendrik Heeze - zone manager North-Europe, Honeywell
Dagvoorzitter: Guido Van Duren

PREBENEREN 3 Ernstige arbeidsongevallenonderzoek
90 MIN.
Enkele sprekende en specifieke arbeidsongevallen worden overlopen en toegelicht. De deelnemers denken
mee na over de aanpak van het onderzoek, de bepaling van de oorzaken (primair, secundair, tertiair) en de
formulering van maatregelen. Met als doel de verdere bekwaming in de aanpak van het onderzoek EAO,
efficiënte en professionele uitvoering, formulering van oorzaken en maatregelen.
Wim Vanderheijden - verantwoordelijke discipline arbeidsveiligheid, Groep IDEWE
Eric Van de Plas - preventieadviseur arbeidsveiligheid, Groep IDEWE Dagvoorzitter: Peter Engelborghs
INTERVISIE VERTROUWENSPERSONEN Enkel voor aangestelde vertrouwenspersonen
90 MIN.
Het LON-vertrouwenspersonen biedt de nodige netwerk opportuniteit en –ondersteuning aan voor
vertrouwenspersonen, waarbij ook zij van elkaar kunnen leren. In deze sessies wordt via sterke interactie
ingespeeld daar waar de hoogste noden zijn. Op elke Prenne wordt deze intervisie mede vorm gegeven door
elke enthousiaste deelnemer die eigen ervaring en kennis wil delen met collega’s, door de opbouw van een
sterk netwerk waar elk lid een meerwaarde betekent voor de ander.
Luc Goemaere - personeels- en organisatieadviseur, psycholoog, Well2Work - HR-Sparringpartners
& Sofie D’ours - preventieadviseur psychosociaal welzijn, Stad Gent
Dagvoorzitter: Luc Goemaere
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Kattebroek 1, 2650 Edegem

Je kan je online inschrijven via
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Voor €249 excl. btw heb je een
all-in. Hiervoor krijg je een ontbijt,
lunch, 7 modules naar keuze en
ontvang je alle module teksten.
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CONTACT

Annuleren kan kosteloos tot 8
dagen voor het evenement. Na
deze datum blijft het inschrijvingsbedrag verschuldigd. Er kan steeds
een vervanger de gereserveerde
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• Dinsdag 5 december 2017
Kortrijk Xpo - Kortrijk
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• Donderdag 14 juni 2018
Stayen - Sint-Truiden
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Ter Elst - Edegem
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011 28 83 40
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MODULE 1 09.00u
OO Brand 1
OO Verzorgingsinst. 1 - 90’
OO Elektriciteit 1
OO Veiligheidsinvesteringen
OO Psycho 1
OO Geluid/machine
OO Risicobeheer 1
OO Prebeneren 1 - 90’

MODULE 2 09.50u
€ 25
€ 50
€ 25
€ 25
€ 25
€0
€ 25
€ 50

MODULE 4 11.55u
OO Brand 4
OO Bouw 1
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OO Milieu 3
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€0
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€ 25
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OO Brand 3
OO Verzorginginst. 2
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OO Veilig gedrag
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€ 25
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€ 25
€ 25
€ 25
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€ 25
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€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
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×× Prebeneren 3 - 90’
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€ 25
€ 25
€ 50
€ 50

OO
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€ 50
€ 249

* 7 modules, ontbijt, lunch
en de digitale teksten

Totaal excl. 21% btw: €
€ 25
€0
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 50
€ 50

Datum
Handtekening

HOE INSCHRIJVEN?
Schrijf je online in en ontvang een
inschrijvingsbevestiging.

