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ONTBIJT 08.00u - 09.00u

MODULE 1 09.00u - 09.50u

BRAND 1 Brandwetgeving in België: federale, gewestelijke en gemeentelijke regelgeving
Welke wetgeving is er vandaag en waarvoor dien je deze te volgen?
Paul Peeters - Technical manager, A-First
Dagvoorzitter: Geert Blancke
ELEKTRICITEIT 1 De vrijkomende energie bij een vlamboog en de bijhorende aangepaste PBM’s
om te schakelen in elektrische installaties
Bij een vlamboog komt er een bepaalde hoeveelheid energie vrij. Een werknemer kan zich hiertegen
beschermen door aangepaste beschermende kledij te dragen. Deze kledij zal een bepaalde ATPV-waarde
hebben gerelateerd aan de vrijkomende vlamboogenergie.
Hannelore Vandenbussche - Project engineer electricity, Vinçotte
Dagvoorzitter: Willem Delrue
EXTERNE DIENSTEN 1 Veilig en gezond gedrag motiveren
In de dienstenchequesector is het niet altijd eenvoudig om naast de werknemer ook de klant te motiveren om veilig en ergonomisch te werken. De veiligheidscampagne ‘WOTCA’ is een mooie praktijkcase ter
illustratie.
Eva Vandenheede - Manager vitality, Securex					
Dagvoorzitter: Patrik Daems
ONDERWIJS 1 Multifunctionaliteit van schoolgebouwen: rechten, plichten en aansprakelijkheid
In de huidige onderwijscontext worden in scholen heel wat lokalen voor verschillende doeleinden gebruikt.
Steeds meer scholen kiezen er voor om hun infrastructuur ter beschikking te stellen van derden. Vanuit een
breed wetgevend kader bekijken we de juridische achtergrond en gaan we op zoek naar de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de betrokken partijen: IM, PA en gebruiker.
Maarten Balthau - Stafmedewerker, Katholiek Onderwijs Vlaanderen Dienst bestuur en organisatie
Dagvoorzitter: Franky Wauters
RISICOBEHEER 1 Ervaringsbeheer en continu verbeteren?
Schierincidenten en near misses trachten we te registreren en te trenden, maar is dit wel nuttig en efficiënt?
Blijft het gevaar niet onder de waterlijn zoals bij een ijsberg? Zijn aanvaringen te vermijden? Leert de
organisatie? Deze presentatie biedt inzichten om de effectiviteit van ervaringsbeheer te verbeteren.
Jan De Tremerie - Senior consultant operational safety, Crealocus		
Dagvoorzitter: Johan Geuens
MILIEU 1 Hemelwaterverordening: kwaliteit hemelwater, zuivering en hergebruik
Buffering, hergebruik, infiltratie en vertraagde afvoer van niet-verontreinigd hemelwater conform
de hemelwaterverordening versus buffering, zuivering, hergebruik en lozing van verontreinigd
hemelwater zullen de rode draad vormen in deze presentatie.
Jan Gruwez - Milieudeskundige, erkend MER-deskundige water, Trevi
Dagvoorzitter: Annick Heynderickx
INTEGRATIE Draaiboek integratieprotocollen
Een integratieprotocol is een afsprakennota tussen een arbeidsgehandicapte werknemer, leidinggevende en
de HR-dienst waarbij de tewerkstelling van een persoon met handicap ondersteund wordt. Hierbij worden
de gevolgen van een handicap bespreekbaar gemaakt. Het proces voor slechthorenden, slechtzienden en
andere handicappen wordt geïllustreerd samen met websites waar je info kan vinden over technische hulpmiddelen.
Patrick Vandeweerd - Medewerker, GTB 		
Dagvoorzitter: Danny De Baere
PREBENEREN 1 Sporen naar de basisoorzaken van ongevallen: hoe we als
90 MIN.
preventieadviseur veel meer kunnen betekenen
Het ongevallenonderzoek blijft steken bij rechtstreekse oorzaken en ‘victim blaming’ blijft nog altijd de
kop opsteken. Bij incidenten is de situatie nog erger. De basisoorzaken worden niet ontdekt of mogen
zelfs niet ontdekt worden. Na deze sessie zal je het verband tussen de diepgang van het onderzoek naar
basisoorzaken van ongewenste gebeurtenissen en het dynamisch risicobeheersingssysteem ervaren hebben. Ook enige mogelijke ‘trucks’ om toch pijnpunten bloot te leggen en om invloed te hebben om acties te
initiëren die echte verandering kunnen teweegbrengen.
Mark Vanden Houte - Zaakvoerder, Tedem bvba
Karolien Van Nunen - Doctoraatsonderzoeker veiligheidscultuur, Universiteit Antwerpen 			
Dagvoorzitter: Peter Engelborghs

MODULE 2 09.50u - 10.35u

KOFFIEPAUZE 10.35u - 11.05u

BRAND 2 Doorvoeringen: het belang en de praktijk
Een gat in een romp van een schip wordt snel gedicht, een gat in een brandwerende scheiding wordt vaak
vergeten …
Geert Fransen - development & application engineer, Promat International
Dagvoorzitter: Geert Blancke
ELEKTRICITEIT 2 Elektrische bevoegdheden BA4-BA5: hoe implenteren in uw organisatie?
Aan de hand van criteria opgesteld op basis van artikel 266 en 47 van het AREI geven we een praktisch
voorbeeld voor het opstellen en implementeren van een procedure en bevoegdheidsverklaring voor BA4-BA5
bevoegde personen in een organisatie. De opgestelde criteria werden ook opgenomen in de code van goede
praktijk van AGORIA 'Leidraad voor werken aan elektrische installaties'.
Dirk Wynants - Preventieadviseur, UZ Leuven		
Dagvoorzitter: Willem Delrue
EXTERNE DIENSTEN 2 Langdurig zieken terug aan het werk: het KB re-integratie één jaar later
Op 1 december 2016 is het KB betreffende de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers in werking
getreden. Hierin heeft de preventieadviseur – arbeidsgeneesheer een centrale rol om langdurig zieke werknemers te helpen om terug aan het werk te gaan. Wat is de situatie nu één jaar later? Was dit KB nodig en
worden nu meer werknemers gereïntegreerd?
Marie-Noëlle Schmickler - Geneesheer-directeur, Mensura			
Dagvoorzitter: Patrik Daems
ONDERWIJS 2 Plaats en rol van de preventieadviseur binnen DBFM-bouwprojecten
De inhaaloperatie voor onderwijsinfrastrucuur is wellicht gekend onder de noemer 'Scholen van Morgen'.
Deze operatie heeft een DBFM (design-build-finance-maintain) of in 2de generatie een projectspecifieke
DBFM vorm gekregen. In deze sessie wordt het concept DBFM, projectspecifieke DBFM en de rol van de
preventieadviseur bij deze bouwprojecten verduidelijkt door een specialist ter zake.
Filip Canfyn - DBFM stafmedewerker, Katholiek Onderwijs Vlaanderen Dienst bestuur en organisatie
Dagvoorzitter: Franky Wauters
PSYCHOSOCIAAL WELZIJN 1 Pesten op het werk: lessons learned
Er wordt een overzicht gegeven van de meest recente inzichten rond de thematiek van pesten, vanuit
internationaal onderzoek en de tendenzen in de praktijk. De voornaamste oorzaken, risicofactoren en
gevolgen verbonden aan pesten komen aan bod. Daarnaast wordt ingegaan op preventieve maatregelen en
mogelijke interventies voor het slachtoffer en de werkomgeving.
Veroniek De Neve - Preventieadviseur, Health & Safety Psychosociale Cel, Securex
Dagvoorzitter: Luc Goemaere
MILIEU 2 Bedrijven en klimaatverandering
In deze toelichting wordt een overzicht gegeven van het relevante internationale en Vlaamse beleid, de regelgeving en engagementen. De rol van bedrijven bij (het tegengaan van) de klimaatverandering en de kwetsbaarheid van en kansen voor bedrijven bij klimaatverandering worden besproken.
Koen Couderé - Beleidsadviseur en zaakvoerder KENTER
Dagvoorzitter: Annick Heynderickx
MVO 1 Voka Charter Duurzaam Ondernemen
Dit charter biedt ondernemingen de mogelijkheid om via een actieplan op maat, resultaatgericht en continu optimaliserend aan duurzaam ondernemen te werken. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de
Verenigde Naties vormen hiervoor het kader. Jaarlijks beoordeelt een team van onafhankelijke deskundigen
de uitgevoerde acties en geeft aanwijzingen voor verdere verbeteringen. Bij positieve evaluatie ontvangt het
bedrijf een certificaat met Vlaamse en internationale herkenbaarheid.
Helene De Rore - Medewerker, VCDO POM West-Vlaanderen
Sophie Tobback - Stafmedewerker, VCDO POM West-Vlaanderen
Dagvoorzitter: Frank Meire
PREBENEREN 1 Sporen naar de basisoorzaken van ongevallen: hoe we als
90 MIN.
preventieadviseur veel meer kunnen betekenen
Het ongevallenonderzoek blijft steken bij rechtstreekse oorzaken en ‘victim blaming’ blijft nog altijd de
kop opsteken. Bij incidenten is de situatie nog erger. De basisoorzaken worden niet ontdekt of mogen
zelfs niet ontdekt worden. Na deze sessie zal je het verband tussen de diepgang van het onderzoek naar
basisoorzaken van ongewenste gebeurtenissen en het dynamisch risicobeheersingssysteem ervaren hebben. Ook enige mogelijke ‘trucks’ om toch pijnpunten bloot te leggen en om invloed te hebben om acties te
initiëren die echte verandering kunnen teweegbrengen.
Mark Vanden Houte - Zaakvoerder, Tedem bvba
Karolien Van Nunen - Doctoraatsonderzoeker veiligheidscultuur, Universiteit Antwerpen 			
Dagvoorzitter: Peter Engelborghs

MODULE 3 11.05u - 11.55u

BRAND 3 Periodieke controles met betrekking tot brandbestrijding
De regelgeving over brandveiligheid werd de laatste jaren aangepast, normen en voorschriften krijgen een
wettelijk karakter met een verregaande verantwoordelijkheid voor de gebruiker. In deze sessie zullen we vragen beantwoorden. Welke controles zijn wettelijk verplicht? Wie mag deze controles uitvoeren?
Luc De Ketelaere - Inspecteur, ANPI
Dagvoorzitter: Geert Blancke
BOUW 1 Windmolens
De schreeuw om hernieuwbare energie was nog nooit zo luid, maar soms ook het protest tegen sommige
vormen van hernieuwbare energie. Windturbines zijn daarbij de meest gecontesteerde en het hardst onderhevig aan het 'Not In My Backyard'-syndroom. Maar brengen windturbines naast de milieueffecten ook nog
veiligheidsrisico's met zich mee? En hoe wordt daarmee omgegaan?
Erwin Daelman - HSE manager noord, preventieadviseur en milieucoördinator, EDF Luminus
Dagvoorzitter: Koen Bollaerts
EXTERNE DIENSTEN 3 Terug aan het werk bij kanker In deze infosessie wordt het KB re-integratie
geïllustreerd naar aanleiding van uitval door kanker. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld brengen
we de betrokken actoren in kaart, reiken we tools aan om een zicht te krijgen op de mogelijkheden en beperkingen van de betrokken actoren en gaan we dieper in op de inhoud van het re-integratieplan.
Astrid Mouton - HR-consultant, Ugent, dienst UCBO				
Dagvoorzitter: Patrik Daems
ONDERWIJS 3 Actieve sessie voor preventieadviseurs met en zonder ervaring in het DBFM-verhaal
Welke ervaringen moeten we meenemen naar de volgende DBFM-generatie (projectspecifieke
DBFM)? Wat kunnen we verbeteren aan de interne en externe positie van de preventieadviseur? Deze sessie
wordt begeleid door een ervaringsdeskundige in het begeleiden van DBFM projecten.
Filip Canfyn - DBFM stafmedewerker, Katholiek Onderwijs Vlaanderen Dienst bestuur en organisatie
Dagvoorzitter: Franky Wauters
PSYCHOSOCIAAL WELZIJN 2 Van verzuimbeleid 2.0 naar duurzaam alternatief
Verzuimbeleid draagt ertoe bij dat verzuimcijfers van kortdurende afwezigheden stagneren. Een
‘verzuimgesprek’ zorgt helaas zelden voor meer 'betrokkenheid'. Verzuim heeft haar statuut van indicator overstegen tot een volledig beleid, mede omwille van de eenvoudige meetbaarheid. Evenwel blijkt de
impact van een indicator te beperkt voor een duurzaam resultaat. Op zoek dus naar alternatieven.
Kurt De Soete - Coördinator opleidingen & advies, HR-consultant, Ugent dienst UCBO
Dagvoorzitter: Luc Goemaere
MILIEU 3 Afval en materialen, inclusief asbest
Tips en tricks voor milieucoördinatoren over afval en materialen. Niet te missen.
Dirk Mattheeuws - Milieucoördinator en architect, AID Architecten
Dagvoorzitter: Annick Heynderickx
MVO 2 Een dag in 2030: een vooruitblik naar de toekomst van onze mobiliteit
De presentatie is geen science fiction maar is gebaseerd op toepassingen die nu al ergens ter wereld in
testfase zijn of als pilootproject werden uitgerold. Het gaat bijvoorbeeld om de hyperloop, zelfrijdende pendelbusjes, geconnecteerde voertuigen, draadloos opladen van batterijen van auto’s, enz. De presentatie
beschrijft een dag in 2030 op basis van mijn agenda van vandaag.
Ward Bosmans - Sustainable mobility expert, Engie Group
Dagvoorzitter: Frank Meire
PREBENEREN 2 Communicatie met anderstalige huishoudhulp 			
90 MIN.
Het Sectoraal vormingsfonds van de dienstencheques heeft een visueel communicatiemiddel, genaamd
Taalondersteunende Planner (TOP), bestaande uit kaarten, ontwikkeld. In een interactieve sessie zal je
kennismaken met de ruimtekaarten, objectkaarten, taakkaarten en speciale kaarten binnen de huishoudhulp.
Deze sessie kan bovendien aan deelnemers van andere sectoren ook ideeën geven rond communicatie met
beelden voor anderstaligen.
Patricia D'Hooge - Sectorconsulent West-Vlaanderen, Sectoraal fonds voor vorming dienstenchequesector
										 Dagvoorzitter: Peter Engelborghs
INTERVISIE BEDRIJFSHULPVERLENERS		
				90 MIN.
BHV
De jaarlijks verplichte bijscholing EHBO: Een verplicht nummer of... pakken we het even anders
aan? In deze intervisie gaan we dieper in op de jaarlijkse verplichte bijscholing voor BHV'ers. Hoe staat het
gesteld met de parate kennis & vaardigheden van onze BHV'ers? We bekijken de doelstellingen beschreven in
het K.B. en onderzoeken hoe we hier op een creatieve manier kunnen mee omgaan. Alternatieve leervormen,
conform de wetgeving zijn nu hot topic maar zijn ze ook van toepassing in elk bedrijf? We beproeven het
tijdens deze educatieve intervisie.
Jan Vanbrabant - Lesgever BHV/EHBO, EduMedic bvba 			
Dagvoorzitter: Jan Vanbrabant

MODULE 4 11.55u - 12.40u

LUNCH 12.40u - 14.10u

BRAND 4 Het Inno-effect: de leerzame brand in de Innovation Een ramp zonder voorgaande was het, de
brand in de Brusselse Innovation op 22 mei 1967. Niet alleen was het een van de grootste drama’s in de
Belgische geschiedenis, maar de brand liet ook een blijvende impact op onze samenleving na. Hoe België
vandaag omgaat met de risico’s van brand werd voor een groot deel in de nadagen van de brand in de Innovation bepaald.
Sigfried Evens - Historicus en auteur van ‘De brand in de Innovation’
Dagvoorzitter: Geert Blancke
BOUW 2 Veiligheid en bouwkranen Allereerst geven we een overzicht en de karakteristieken van verschillende types bouwkranen. Aansluitend belichten we de technische zijde zoals techniche fiche, hoekdrukken,
stabiliteit, inplanting en opstelling van bouwkranen. Eveneens zullen de veiligheidssystemen, samen met de
verboden kraanbewegingen toegelicht worden. Ter afsluiting wordt er inzicht gegeven in de nieuwste normen
en wetgeving, samen met de nieuwste aandrijftechnologie.
David Janssen - MD R&D en preventieadviseur, Arcomet Service nv
Dagvoorzitter: Koen Bollaerts
EXTERNE DIENSTEN 4 Verplichte energieaudit voor grotere organisaties
De Europese Richtlijn betreffende ‘energie-efficiëntie’ werd in Vlaanderen omgezet naar een verplichte
energieaudit voor (niet-KMO) ondernemingen om hen bewust te maken van het energiebesparingspotentieel
in hun onderneming en de overheid hierover inzicht te geven. Wat kan de preventieadviseur leren van deze
audit?
Liesbeth Reekmans - Architect – energiedeskundige ,Groep IDEWE 		
Dagvoorzitter: Patrik Daems
SOCIAAL STRAFWETBOEK Loont het nog de welzijnswet naast zich neer te leggen?
In 2016 heeft het Sociaal Strafwetboek (SSw) een serieuze update gekregen. Bovendien dienen de
geldboeten sedert 1 januari 2017 met 8 vermenigvuldigd worden. Rechtspersonen worden meer en meer
vervolgd. Er zijn SIOD-campagnes in diverse sectoren waar ingezet wordt op controle naar arbeidsomstandigheden inclusief veiligheid. Een korte herhaling van de (geactualiseerde) basisprincipes van de SSw en dit
toegepast op enkele casussen zullen gepresenteerd worden.
Sara Torrekens - Advocaat, Claeys & Engels Advocaten
Dagvoorzitter: Danny De Baere
PSYCHOSOCIAAL WELZIJN 3 Van morele stress naar een moreel veerkrachtige organisatie
Naast werkstress en emotionele stress is ‘morele stress bij medewerkers’ een vrij nieuw begrip dat
in alle organisaties en bedrijven aanwezig is en mogelijks mee aanleiding geeft tot ziekteverzuim,
uitstroom, burn-out... We werken morele stress echter niet weg, maar leren wat het precies is en hoe we deze
stress ombuigen tot morele veerkracht. Hoe worden we een moreel veerkrachtige organisatie?
Ann Vandegehuchte - Onderzoeker morele stress, Howest, Ethiek in de zorg, vakgroep Verpleegkunde
Dagvoorzitter: Luc Goemaere
MILIEU 4 Omgevingsvergunning
Tijdens de uiteenzetting wordt ingegaan op de eerste ervaringen opgedaan met de inwerkingtreding van de omgevingsvergunningenregelgeving sinds 23 februari 2017. En er wordt vooruitgeblikt op de volledige inwerkingtreding per 1 januari 2018.
Isabelle Larmuseau - Advocate, LDR Advocaten
Dagvoorzitter: Herman Van Broeck
ERGONOMIE 1 Exoskelet: toepassingsmogelijkheden in praktijk
Een exoskelet is een externe structuur op het lichaam die de kracht van de mens versterkt en
ondersteunt. Dit vindt vandaag ook zijn toepassing in de industrie waar fysiek werk nog steeds
vaak voorkomt. Deze lezing geeft uitleg over soorten exoskelets, hun toepassingsmogelijkheden en de reeds
opgedane ervaringen in de praktijk.
Elko Windmeijer - Research&sales, Laevo					
Dagvoorzitter: Roeland Motmans
PREBENEREN 2 Communictie met anderstalige huishoudhulp 			
90 MIN.
Het Sectoraal vormingsfonds van de dienstencheques heeft een visueel communicatiemiddel, genaamd
Taalondersteunende Planner (TOP), bestaande uit kaarten, ontwikkeld. In een interactieve sessie zal je
kennismaken met de ruimtekaarten, objectkaarten, taakkaarten en speciale kaarten binnen de huishoudhulp.
Deze sessie kan bovendien aan deelnemers van andere sectoren ook ideeën geven rond communicatie met
beelden voor anderstaligen.
Patricia D'Hooge - Sectorconsulent West-Vlaanderen, Sectoraal fonds voor vorming dienstenchequesector
										 Dagvoorzitter: Peter Engelborghs
INTERVISIE BEDRIJFSHULPVERLENERS		
				90 MIN.
De jaarlijks verplichte bijscholing EHBO: Een verplicht nummer of... pakken we het even anders
aan? In deze intervisie gaan we dieper in op de jaarlijkse verplichte bijscholing voor BHV'ers. Hoe staat het
gesteld met de parate kennis & vaardigheden van onze BHV'ers? We bekijken de doelstellingen beschreven in
het K.B. en onderzoeken hoe we hier op een creatieve manier kunnen mee omgaan. Alternatieve leervormen,
conform de wetgeving zijn nu hot topic maar zijn ze ook van toepassing in elk bedrijf? We beproeven het
tijdens deze educatieve intervisie.
Jan Vanbrabant - Lesgever BHV/EHBO, EduMedic bvba 			
Dagvoorzitter: Jan Vanbrabant

MODULE 5 14.10u - 14.55u

KOFFIEPAUZE 14.55u - 15.25u

VAARDIGHEDEN 1 Oplossingsgericht werken als preventieadviseur: geef goesting in verandering
Oplossingsgericht werken, gebaseerd op het Albert-Model, geeft je als preventieadviseur handige tools om
anders aan de slag te gaan bij problemen. Door het zoeken van de gewenste toestand, de positieve uitzonderingen en kleine stapjes geef je de organisatie goesting in de verandering.
Hanne Vermeiren - Coach en trainer, Provinciaal veiligheidsinstituut Antwerpen
Dagvoorzitter: Lieve De Keyser
SECURITY Security in 'industry 4.0': drones, van ondersteunende rol naar autonome actie
De visie van 'industry 4.0' draait centraal rond een verbonden organisatie waarbinnen technologie en mensen
mekaar aanvullen in een perfecte communicatiestroom tussen de lokale acties en online interacties. Binnen
deze context worden de nieuwste evoluties in het gebruik van drone-technology voor bewakingsactiviteiten
toegelicht.
Frederik Winters - Chief business & product officer, RiskMatrix Resultants EU
Dagvoorzitter: Koen Warnez
VERZORGINGSINSTELLINGEN 1 Klimatisatie en ventilatiesystemen: hoe veilig zijn deze?
HVAC en vooral ventilatie zijn niet meer weg te denken. Maar hoe onderhoud je zo'n luchtkanaal en wat zijn
de risico's, verplichtingen en aandachtspunten in het kader van welzijn op het werk?
Bart Douven - Quality manager, Airkan & Claude Gasper, sales & marketing director, Airkan
Dagvoorzitter: Dominic Hermans
VEILIG GEDRAG Veiligheidsgedrag: welk gedrag?
Arbeidsveiligheid is een containerbegrip, veiligheidsgedrag is dat ook. Er zijn heel wat soorten; de ene al
complexer en risicovoller dan de andere. Veiligheidsgedrag ontwikkelen veronderstelt te weten op welk soort
gedrag je mikt, wat daarvan de karakteristieken zijn en hoe je dit gedrag best ontwikkelt.
Willy Wastyn - Zaakvoerder, Centurion Consult			
Dagvoorzitter: Luk Van Berendonck
PSYCHOSOCIAAL WELZIJN 4 Agressie in toom: van registratie tot een gericht agressiebeleid
In deze sessie belichten we prevalentiecijfers en bevindingen uit onderzoek over de gevolgen van
agressie op de werkplek. Hoe kan een goede registratietool over agressie-incidenten bijdragen tot een integraal en gericht agressiebeleid? Uit welke onderdelen bestaat een integraal agressiebeleid? Hoe kan aandacht voor agressie in de organisatie zorgen voor een verhoogd psychosociaal welzijn?
Ellen Delvaux - Onderzoeksmedewerker discipline psychosociale, Idewe
Dagvoorzitter: Luc Goemaere
MILIEU 5 ADR in relatie tot milieu
Omgaan met gevaarlijke stoffen en de link met de ADR-reglementering.
Nicole Otten - Senior sonsultant milieucoördinator, Consultes

Dagvoorzitter: Herman Van Broeck

MULTIMEDIA I.S.M. VERZORGINGSINSTELLINGEN Inzet van - humanoïde - robots in de verzorgingssector
Het gebruik van 'smart-robots' opent een nieuwe wereld van mogelijkheden. Enerzijds zijn er de humanoïde
robots ZORA en PEPPER die ingezet worden voor ondersteunende taken naar de patienten en de bezoekers
toe. Anderzijds gebruikt men robots voor de apotheekautomatisatie en een operatierobot (Da Vinci). Toelichting van de (toekomstige) mogelijkheden tijdens deze case.
Kevin Mollet - Stafmedewerker PR & Communicatie, Az Damiaan Oostende
Dagvoorzitter: Paul Van Hauwermeiren
ERGONOMIE 2 Een exoskelet: zelf ervaren en doen
Wil je zelf eens een exoskelet aandoen en voelen hoe het de rug ondersteunt? In deze
praktijksessie krijg je de kans om meer in de diepte een exoskelet te ervaren. Hoe zit het
met druk op de borst, wat als ik wil gaan zitten, hoe met grote en kleine medewerkers, licht en diep buigen,
enz... Stel de vragen tijdens deze sessie en ervaar het zelf.
Elko Windmeijer - Research&sales, Laevo
Dagvoorzitter: Roeland Motmans

MODULE 6 15.25u - 16.15u

VAARDIGHEDEN 2 Gedragsverandering: waarom is het zo moeilijk?
Waarom is het zo moeilijk om het gedrag van mensen te veranderen? En is het eigenlijk wel mogelijk? Een
goede preventieadviseur kent slimme technieken die wel effect hebben. Wat kunnen preventieadviseurs leren
van andere succesvolle ‘influencers’ om gedrag te sturen in de gewenste richting?
Hanne Vermeiren - Coach en trainer, Provinciaal veiligheidsinstituut Antwerpen
Dagvoorzitter: Lieve De Keyser
TRANSPORT & LOGISTIEK 1 Filestress
Om de werkbaarheid van de jobs in Vlaanderen in beeld te brengen organiseert de Stichting Innovatie & Arbeid driejaarlijks een schriftelijke bevraging bij werknemers en zelfstandige ondernemers. Onder meer wordt
gepeild naar de pendeltijden van werknemers. In de presentatie gaan we in op duur en evolutie van de pendeltijden, wie pendelt en wat zijn de gevolgen voor het welzijn en functioneren van de werknemer?
Stephan Vanderhaeghe - Wetenschappelijk medewerker, Stichting innovatie & arbeid
Dagvoorzitter: Guido Vanhove
VERZORGINGSINSTELLINGEN 2 Het beheersen van elektromagnetische velden ter bescherming
van werknemers Hoe kan het KB van 20 mei 2016 betreffende de bescherming van werknemers
tegen de risico’s van elektromagnetische velden (0 Hz – 300 GHz) worden omgezet in de praktijk? Theorie
en praktijk worden toegepast op biomedische technische toestellen, draadloze communicatietoestellen en
elektriciteitsvoorzieningen.
Gaultier Deconinck - Student milieu- en preventiemanagement, stagiair UZ Gent					
Dagvoorzitter: Dominic Hermans
OVERHEIDSDIENSTEN De re-integratiebeoordeling van de Federale Overheidsdiensten
De Federale Overheidsdiensten streven naar een efficiënt re-integratiebeleid voor hun arbeidsongeschikte ambtenaren. Empreva heeft dan ook, voor zijn aangesloten Federale Overheidsdiensten, een
procedure opgesteld inzake de re-integratiebeoordeling door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. De
procedure en een aantal formulieren worden in deze sessie toegelicht.
Christine Vets - Geneesheer-directeur- Empreva
Dagvoorzitter: Christl Bollé
PBM 1 Skincare als onderdeel van de persoonlijke bescherming
Huidprotectie, - reiniging en – verzorging, we staan vaak niet stil bij de impact hiervan.
Paul Van Delft - Country manager, Peter Greven Physioderm		
Dagvoorzitter: Guido Van Duren
MILIEU 6 Natuur
Relevante evoluties in het natuurbeleid en de –regelgeving
Mischa Indeherberg - Zaakvoerder, Mieco-effect			

Dagvoorzitter: Herman Van Broeck

MACHINEVEILIGHEID Veiligheid bij werkplaatsmachines
Een overzicht van de meest voorkomende risico's bij veel gebruikte werkplaatsmachines (kolomboormachine, slijpmolen, zaagmachine) en welke beveiligingsmaatregelen moeten genomen worden om deze machines te regulariseren.
Philip Pierloz - Lead safety engineer 'safety of machinery', Vinçotte		
Dagvoorzitter: Olivier Janssens
PREBENEREN 3											 90 MIN.
Sporen naar de basisoorzaken van ongevallen: hoe we als preventieadviseur veel meer kunnen betekenen Het ongevallenonderzoek blijft steken bij rechtstreekse oorzaken en 'victim blaming' blijft nog
altijd de kop opsteken. Bij incidenten is de situatie nog erger. De basisoorzaken worden niet ontdekt of
mogen zelfs niet ontdekt worden. Na deze sessie zal je het verband tussen de diepgang van het onderzoek
naar basisoorzaken van ongewenste gebeurtenissen en het dynamisch risicobeheersingssysteem ervaren
hebben. Ook enige mogelijke 'trucks' om toch pijnpunten bloot te leggen en om invloed te hebben om acties
te initiëren die echte verandering kunnen teweegbrengen.
Mark Vanden Houte, zaakvoerder, Tedem bvba
Karolien Van Nunen, doctoraatsonderzoeker veiligheidscultuur, Universiteit Antwerpen
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

VAARDIGHEDEN 3 De Preventiefluisteraar: coachende vaardigheden voor de preventieadviseur
Coachende vaardigheden leveren je heel wat op als preventieadviseur: een beter begrip, meer autonomie bij
de anderen en duurzame oplossing. Hoe en wanneer zet je deze vaardigheden in?
Hanne Vermeiren - Coach en trainer, Provinciaal veiligheidsinstituut Antwerpen
Dagvoorzitter: Lieve De Keyser
TRANSPORT & LOGISTIEK 2 Slimme mobiliteit
U wil een aantrekkelijk fietsbeleid voeren in uw bedrijf - zowel voor werkgever als werknemer? Elektrische
fietsen bieden veel mogelijkheden om het woon-werkverkeer vlotter te laten verlopen. Wat zijn de mogelijke
opties? Fietslease, groepsaankoop, enz. We lichten toe hoe het project budgetneutraal kan worden geïmplementeerd en wat de impact is op vlak van HR, veiligheid, financieel, enz. We lichten concrete voorbeelden toe
uit de praktijk en luisteren graag naar uw vragen en opmerkingen.
Andries Aumann - Zaakvoerder, Cyclobility 					
Dagvoorzitter: Guido Vanhove
VERZORGINGSINSTELLINGEN 3 Nazorg bij schokkende gebeurtenissen
Een ernstig arbeidsongeval, een geval van agressie, … soms geeft het aanleiding tot meer dan fysiek
letsel alleen? Hoe ondersteun je je medewerkers nadien? Hoe zet je een nazorgteam op? Do’s, don’ts en lessons learned van een nazorgteam in een ziekenhuisomgeving. Maar evenzeer leerrijk voor andere organisatie
die hiermee aan de slag willen.
Dorien Diels - Zorgcoördinator, Heilig Hart Ziekenhuis Lier 			
Dagvoorzitter: Dominic Hermans
VLUCHTELINGEN EN ARBEID VDAB-programma: integratie door werk
De VDAB heeft een programma gericht op anderstalige werkzoekenden met een migratieachtergrond. Door
de grotere instroom van erkende vluchtelingen is het mogelijk dat u, als preventieadviseur, of uw HR-afdeling
hiermee reeds is geconfronteerd. Het actieplan ‘integratie door werk’, de trajecten, sensibilisatiemateriaal,
getuigenissen en goede praktijken zullen toegelicht worden.
Patrick Noël Vercruysse - Programmamanager 'Integratie door werk' en projectmanager 'AMIF', VDAB
Dagvoorzitter: Dominic Hermans
PBM 2 De PBM verordening 2016/425 (EU): wat is de impact voor de gebruiker?
Er wordt al veel over de nieuwe PBM verordening 2016/425 (EU) gesproken. Wat zijn de meerwaarden
en aandachtspunten van deze regelgeving voor de gebruikers?
Guido Van Duren - Voorzitter, Febelsafe					
Dagvoorzitter: Guido Van Duren
MILIEU 7 Lucht - NEC-herziening: wat zijn de gevolgen?
Er wordt een overzicht gegeven van de wijziging van de NEC-herziening. De reeds besliste maatregelen die hieruit voortvloeien worden besproken.
Anne-Marieke Cools - MER-deskundige Lucht, Sertius		
Dagvoorzitter: Herman Van Broeck
GEZONDHEID Subsidies voor het opzetten van een preventief gezondheidsbeleid
Heel wat ondernemingen hebben op dit moment geen gezondheidsbeleid of doen slechts sporadisch enkele losstaande acties om ervoor te zorgen dat hun werknemers gezonder eten, minder
zitten, meer bewegen, ... De Vlaamse Overheid geeft binnenkort ondernemingen een duwtje in de rug door de
terugbetaling van coaching. De opgeleide bedrijfscoaches zullen werkgevers en/of werknemers begeleiden
bij de opzet van een duurzaam gezondheidsbeleid op maat van de onderneming.
Karlien Devloo - Projectcoördinator, Vlaams Instituut voor Gezond Leven		
Dagvoorzitter: Els Wouters
PREBENEREN 3											 90 MIN.
Sporen naar de basisoorzaken van ongevallen: hoe we als preventieadviseur veel meer kunnen betekenen Het ongevallenonderzoek blijft steken bij rechtstreekse oorzaken en 'victim blaming' blijft nog
altijd de kop opsteken. Bij incidenten is de situatie nog erger. De basisoorzaken worden niet ontdekt of
mogen zelfs niet ontdekt worden. Na deze sessie zal je het verband tussen de diepgang van het onderzoek
naar basisoorzaken van ongewenste gebeurtenissen en het dynamisch risicobeheersingssysteem ervaren
hebben. Ook enige mogelijke 'trucks' om toch pijnpunten bloot te leggen en om invloed te hebben om acties
te initiëren die echte verandering kunnen teweegbrengen.
Mark Vanden Houte, zaakvoerder, Tedem bvba
Karolien Van Nunen, doctoraatsonderzoeker veiligheidscultuur, Universiteit Antwerpen
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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INSCHRIJVEN

ALL-IN

Dinsdag 5 december 2017
Doorniksesteenweg 216
8500 Kortrijk

Je kan je online inschrijven via
de website: www.prebes.be

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.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

€
COMBIPAS

BETALEN

ATTEST

Met de Combipas kan je je voor 4
Prenne’s inschrijven aan het voordeeltarief van €796 excl. btw (€200
korting). Deze pas geeft toegang
voor 4 all-in Prenne’s, op te nemen
in het jaar van aankoop.

Na het inschrijven ontvang je een
factuur. Je kan tot 40% korting
krijgen via de kmo-portefeuille.
Bedrijven die nog geen Prebes lid
zijn, betalen €75 excl. btw
abonnementskost.

Na de Prenne ontvang je digitaal
een aanwezigheidsattest. Dit
attest kadert in de wettelijke bijscholing voor preventieadviseurs,
milieucoördinatoren en veiligheidscoördinatoren.

ANNULEREN

KOMENDE PRENNE’S

CONTACT

Annuleren kan kosteloos tot 8
dagen voor het evenement. Na
deze datum blijft het inschrijvingsbedrag verschuldigd. Er kan steeds
een vervanger de gereserveerde
plaats innemen.

• Donderdag 1 maart 2018
Brabanthal - Leuven
• Donderdag 14 juni 2018
Stayen - Sint-Truiden
• Dinsdag 18 september 2018
Ter Elst - Edegem
• Donderdag 6 december 2018
Flanders Expo - Gent

Prebes coördinatiecentrum:
Diestersteenweg 88,
3510 Kermt
011 28 83 40
info@prebes.be
www.prebes.be
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Lidnummer:

Bedrijf:

Voornaam:

Straat:

Naam:
Bedrijf:

Postcode:

Functie:

Gemeente:
Btw-nummer:
Bestelbonnummer:

E-mail:

Ik betaal met combipas nummer:
Telefoonnummer:

OO Brand 1
OO Elektriciteit 1
OO Externe diensten 1
OO Onderwijs 1
OO Risicobeheer 1
OO Milieu 1
OO Integratie
OO Prebeneren 1 - 90’

€ 25
€ 25
€ 25
€0
€ 25
€ 25
€0
€ 50

MODULE 4 11.55u
OO Brand 4
OO Bouw 2
OO Externe diensten 4
OO Soc. strafwetboek 1
OO Psycho 3
OO Milieu 4
OO Ergonomie 1
×× Prebeneren 2 - 90’
×× Intervisie BHV - 90’

OO Brand 2
OO Elektriciteit 2
OO Externe diensten 2
OO Onderwijs 2
OO Psycho 1
OO Milieu 2
OO MVO 1
×× Prebeneren 1 - 90’

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

OO Brand 3
OO Bouw 1
OO Externe diensten 3
OO Onderwijs 3
OO Psycho 2
OO Milieu 3
OO MVO 2
OO Prebeneren 2 - 90’
OO Intervisie BHV - 90’

MODULE 5 14.10u
€ 25
€ 25
€ 25
€0
€ 25
€ 25
€ 25
€ 50
€ 50

MODULE 6 15.25u
OO Vaardigheden 2
OO Transport en log. 1
OO Verzorgingsinst. 2
OO Overheidsdiensten
OO PBM 1
OO Milieu 6
OO Machineveiligheid
OO Prebeneren 3 - 90’
OO Intervisie VP - 90’

MODULE 3 11.05u

MODULE 2 09.50u

MODULE 1 09.00u

OO Vaardigheden 1
OO Security
OO Verzorgingsinst. 1
OO Veilig gedrag
OO Psycho 4
OO Milieu 5
OO Multimedia
OO Ergonomie 2

EXTRA OPTIES
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25

MODULE 7 16.15u
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 50
€ 50

OO Vaardigheden 3
OO Transport en log. 2
OO Verzorgingsinst. 3
OO Vluchtelingen en arbeid
OO PBM 2
OO Milieu 7
OO Gezondheid
×× Prebeneren 3 - 90’
×× Intervisie VP - 90’

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

OO
OO
OO
OO

Onbijt
Lunch
Alle digitale teksten
All-in *

€ 25
€ 50
€ 50
€ 249

* 7 modules, ontbijt, lunch
en de digitale teksten
OO IK BEN LID VAN

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

Datum
Handtekening
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Schrijf je online in en ontvang een
inschrijvingsbevestiging.

