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Het wordt een belevenis!

De Prenne is een bijscholing- en netwerkevent dat elk kwartaal door Prebes 
wordt georganiseerd. En steeds in een andere Vlaamse provincie.

OPLEIDINGEN
Stel zelf je Prenne dag 
samen door te kiezen uit 
50 opleidingsmodules.

NETWERKEN
Ontmoet collega’s, deel 
ervaringen onderling en 
leg nieuwe contacten.

COMMERCIAL CORNER
Ontdek hier de nieuwste  
producten en diensten op 
de veiligheidsmarkt.

- de Vlaamse Ergonomie Vereniging - biedt een 
netwerk aan voor iedereen die bezig is met ergonomie. 
Tijdens deze Prenne kan je 7 ergonomie sessies volgen:

Ben jij de eerste als het aankomt op nieuwe contacten 
 leggen? Dan hebben we goed nieuws voor jou! Op Prenne 
46 kan dat nog efficiënter! De conversation starter zorgt 
ervoor dat je nog meer interessante personen ontmoet. 
Hoe dan? Je maakt een profiel aan, geeft aan wat je wil 
delen en je spreekt af. Easy peasy, toch?

Vertrouwenspersonen die de intervisiesessie van 2u volgen 
ontvangen hiervoor ook een attest van bijscholing voor 
vertrouwenspersonen.

Attest voor vertrouwenspersonen

Netwerken wordt nog leuker!

• Een ergonomiebeleid in de praktijk
• Re-integratie na ziekte of ongeval
• Ergonomie en plaatsonafhankelijk werken
• Ontwikkeling van tilhulpmiddel
• Herontwerp van picking station
• Risicobeheersingssyteem ergonomie 
• Ontwerp wasplaats



MODULE 1 09.00u - 09.50uONTBIJT 08.00u - 09.00u

BRAND 1 | Het KB van 7 juli 1994 en zijn bijlagen: de basisnormen brand

Het KB basisnormen regelt de brandveiligheid van nieuw op te richten gebouwen én de uitbreidingen van 
bestaande gebouwen. Een zaak dus voor architecten en studiebureaus, wat moet ik als preventieadviseur 
daarover weten? Wat zijn bestaande gebouwen, wat met renovaties, en nieuwe bestemmingen?

Paul Peeters - senior consultant brandpreventie, preventieadviseur, A-First Dagvoorzitter: Stefaan Onraedt

ELEKTRICITEIT 1 | CPR: brandweerstand van kabels en classificatie Nota 74 FOD Economie

Wanneer welk type kabel te gebruiken in industriële installaties? In functie van de CPR-verordening.

Ronny Dehoucke - inspecteur elektriciteit, Vinçotte Dagvoorzitter: Leo Nijsen

OVERHEIDSDIENSTEN | Nieuw wettelijk kader overheidsopdrachten

Sedert 1 juli 2017 is de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten in werking getreden. In de loop van 
2017 volgden ook nog uitvoeringsbesluiten. In deze nieuwe aanpassingen kunnen meer milieu- en  sociale 
clausules ingebouwd worden. De belangrijkste topics zullen behandeld worden, waarbij ook ingezoomd 
wordt op deze nieuwe milieu- en sociale clausules en de mogelijke gevolgen.

Bart Gheysens - juridisch adviseur overheidsopdrachten,  
Vlaamse Overheid departement Mobiliteit & Openbare werken                             Dagvoorzitter: Danny De Baere

MACHINEVEILIGHEID 1 | CE-markering bij samenbouw van machines 

Is bij samenbouw van machines en niet-voltooide machines tot een groter geheel een nieuwe CE-markering 
noodzakelijk of toch niet? Aan de hand van enkele voorbeelden wordt verduidelijkt wanneer een samenstel 
van machines als geheel een CE-markering moet krijgen en welke stappen moeten gezet worden om deze 
CE-markering te bekomen.

Philip Pierloz - senior consultant machine safety, Vinçotte Dagvoorzitter: Olivier Janssens

PSYCHOSOCIAAL 1 | Stress en burn-out voorkomen? Dat doe je online!

Mensen in de zorg hebben vaker te maken met stress en burn-out. Nu is er voor het eerst een preventieve, 
laagdrempelige manier om hiermee te leren omgaan: Verzorgen Zonder Zorgen. Gebaseerd op een docto-
raatstudie reikt het online coachingplatform tools op maat aan om zorg- en verpleegkundigen te wapenen. 
Hoe? Dat ervaar je zelf tijdens deze workshop.

Ine Indesteege - business partner,  
Thalento Academy, stress en burn-out coach                                                              Dagvoorzitter: Luc Goemaere

ERGONOMIE 1 | Een ergonomiebeleid in de praktijk

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld bij Mireille wordt de Sobane strategie uitlegd. Daarbij ligt de nadruk 
op de participatieve aanpak en de implementatie van maatregelen. De resultaten van risicoanalyses worden 
zichtbaar gemaakt in een virtuele tool om de acceptatie van gedragsverandering te bevorderen. Via een col-
lectieve benadering komt men tot een individuele functiegerichte begeleiding van werknemers.

Sven Hensen - preventieadviseur ergonomie en veiligheid, CLB Dagvoorzitter: Roeland Motmans

PREBENEREN 1 (90 MIN.) | De rol van de preventieadviseur in het kader van duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen neemt een hoge vlucht en wordt hoe langer hoe meer doorgeduwd door grote klan-
ten bij hun verschillende leveranciers. Via de milieu- en arbeidsveiligheidsaspecten vinden vragenlijsten en 
audits vlot hun weg naar de preventieadviseurs. Hoe moet hij hiermee omgaan? Is dit weeral extra werk of 
een opportuniteit voor de preventieadviseur om aan strategisch gewicht in de onderneming te winnen?

Frank Meire - group SHE-manager, La Lorraine Bakery Group nv Dagvoorzitter: Peter Engelborghs



MODULE 2 09.50u - 10.35u KOFFIEPAUZE 10.35u - 11.05u

BRAND 2 | Brandlastberekeningen: praktische aanpak voor industriegebouwen

Bijlage 6 van het KB Basisnormen brand deelt gebouwen in op basis van de brandlast. Na een vleugje theorie 
stellen we in deze presentatie een praktische methode voor om deze berekening uit te voeren en correct te 
documenteren voor een heldere communicatie met de bevoegde overheid en brandweer.

Bart Vanbever - lead expert fire safety, Fireforum Dagvoorzitter: Stefaan Onraedt

ELEKTRICITEIT 2 | De brevetten van BA4 en BA5 zijn een grote mythe voor de werkgever

Hoe kan de preventieadviseur de werkgever helpen om zo snel mogelijk een correct attest op te stellen?

Leo Nijsen Dagvoorzitter: Leo Nijsen

MILIEU 1 | Conformiteit met pesticidenwetgeving: aanpak op bedrijfsniveau

Poetsproducten, ontsmettingsmiddelen, alcoholgel, onkruidbestrijdingsmiddelen, houtbehandelingsproduc-
ten … allemaal voorbeelden van chemische agentia die onder de pesticiden-wetgeving vallen. Jammer ge-
noeg is deze wetgeving nogal ingewikkeld geworden. In deze sessie krijg je een overzicht van de regelgeving, 
maar gaan we ook dieper in op een praktische aanpak op bedrijfsniveau.

Ine Arits - verantwoordelijke discipline milieu, Ibeve Dagvoorzitter: Annick Heynderickx 

MACHINEVEILIGHEID 2 | Aanschaf nieuwe machines

Hoe borg je de veiligheid van nieuwe machines? Is CE-markering voldoende? Welke wettelijke eisen gelden 
hier? Hoe liggen deze aspecten bij aanschaf van tweedehands machines?

Peter Mesie - senior consultant, business unit machine safety, D&F Dagvoorzitter: Olivier Janssens

PSYCHOSOCIAAL 2 | 1 jaar re-integratiewetgeving: feiten en cijfers

De doelstelling van de re-integratiewetgeving is de re-integratie te bevorderen van de werknemer die het 
overeengekomen werk niet kan uitoefenen. Intussen is de wetgeving meer dan één jaar in voege. Wordt de 
doelstelling bereikt? Wat zijn aandachtspunten en hoe kan re-integratie aangepakt worden?

Marie-Noëlle Schmickler - directeur medisch toezicht, Mensura EDPB Dagvoorzitter: Luc Goemaere

ERGONOMIE 2 | Re-integratie na ziekte of ongeval: rol van ergonomie

Terugkeren naar het werk na ziekte of ongeval gaat vaak gepaard met een periode van aangepast werk. Door 
de ergonomische belasting van elke werkpost in kaart te brengen, worden de mogelijkheden voor aangepast 
werk zichtbaar. Het blijft immers een uitdaging om een perfecte “fit” te vinden tussen medisch advies, moge-
lijkheden en beperkingen van de medewerker en de noden van het bedrijf.

Gert De Clerq - preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, BASF Dagvoorzitter: Roeland Motmans

PREBENEREN 1 (90 MIN.) | De rol van de preventieadviseur in het kader van duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen neemt een hoge vlucht en wordt hoe langer hoe meer doorgeduwd door grote klan-
ten bij hun verschillende leveranciers. Via de milieu- en arbeidsveiligheidsaspecten vinden vragenlijsten en 
audits vlot hun weg naar de preventieadviseurs. Hoe moet hij hiermee omgaan? Is dit weeral extra werk of 
een opportuniteit voor de preventieadviseur om aan strategisch gewicht in de onderneming te winnen?

Frank Meire - group SHE-manager, La Lorraine Bakery Group nv Dagvoorzitter: Peter Engelborghs



MODULE 3 11.05u - 11.55u

BRAND 3 | Risicoanalyse brandpreventie op 1 A4

De wettelijk verplichte risicoanalyse (KB 28/03/2014) laat veel vrijheid aan de effectieve uitwerking. Tijdens 
deze sessie worden verschillende technieken, gaande van kwalitatieve over semi-kwantitatieve tot kwantita-
tieve toegelicht. In deze sessie worden aan de hand van case studies de voor- en nadelen praktisch bespro-
ken.

Pascale Vacca - project engineer, FESG en  
Xavier Deckers - senior project manager, FESG                                              Dagvoorzitter: Stefaan Onraedt

EXTERNE DIENSTEN 1 | Arbeidsongevallen in land- en tuinbouw voorkomen

De ongevalstatistieken plaatsen de boerenstiel op een derde plaats in de lijst van gevaarlijke beroepen. De 
meest voorkomende ongevallen en letsels in de land- en tuinbouwsector worden toegelicht. Ook passende 
preventiemaatregelen worden voorgesteld.

Petra Champagne - preventieadviseur arbeidsveiligheid, 
segmentmanager land- en tuinbouw, Idewe                                                          Dagvoorzitter: Patrik Daems 

MILIEU 2 | De praktijk van de milieucoördinator

De functie milieucoördinator heeft een generalistische invalshoek, de eigenlijke uitvoering kan zeer divers 
zijn. Hoe organiseert de milieucoördinator de taken efficiënt? Welke skills zijn nuttig? Hoe kan men de priori-
teiten herkennen? Aan de hand van praktische voorbeelden worden er tips en kennis aangegeven waardoor 
de functie professioneel en grondig kan aangepakt worden.

Tomas Delimon - erkend milieucoördinator, Envicas Dagvoorzitter: Annick Heynderickx

ARBEIDSHYGIËNE | Aan de slag met je asbestinventaris

De asbestinventaris is opgemaakt en is geklasseerd voor eventuele inspecties. Maar wat doe je er dan mee? 
Aan de hand van een concrete case wordt getoond hoe je van je asbestinventaris een levend document kan 
maken. Zo kan de preventieadviseur of technische verantwoordelijke van de site de beschikbare informatie te 
vertalen naar acties: preventieve acties voor onderhoudspersoneel, externe firma’s en werknemers.

Veronique Vanzeir Dagvoorzitter: Lieven Carron

PSYCHOSOCIAAL 3 | De weg naar zero burn-outs: Philips Lighting

De toverformule vond Philips Lighting Turnhout nog niet desalniettemin wordt er hard gewerkt aan eenieders 
welzijn. Naar analogie met zero accidents is de doelstelling zero burn-outs opgenomen in de beleidsverkla-
ring. Benieuwd hoe dit kleiner wordend bedrijf hier handen en voeten aan geeft? Zo ja, dan is deze module 
iets voor jou.

Gerd Boeren - preventieadviseur, Philips Lighting Turnhout Dagvoorzitter: Luc Goemaere

ERGONOMIE 3 | Rol van ergonomie bij plaatsonafhankelijk werken

Bij de verhuis naar een nieuw gebouw werd omgeschakeld naar plaatsonafhankelijk werken. Dat ging ge-
paard met nieuw kantoormeubilair waarbij getracht werd om alle medewerkers te betrekken in een testfase. 
Om het nieuwe concept van zit-sta te laten slagen werd bij de effectieve verhuis gedurende 4 maanden een 
intense begeleiding voorzien door de interne preventieadviseur.

Yves Van der Wildt - interne preventieadviseur, Fidea Dagvoorzitter: Roeland Motmans

PREBENEREN 2 (90 MIN.) | De relatie van de preventieadviseur met security

De preventieadviseur komt binnen zijn activiteiten regelmatig in aanraking met het security-aspect. Sommi-
gen vervullen naast hun functie van preventieadviseur ook deze van security-officer. Hoe kan men tussen sa-
fety en security het juiste evenwicht bereiken terwijl men rekening moet houden met de wettelijke vereisten 
in beide domeinen?

Koen Warnez - HSEQ-Manager, SERIS Dagvoorzitter: Peter Engelborghs

EHBO (90 MIN.) | Intervisie Bedrijfshulpverlening: Brandwonden

De lichamelijke letsels die ontstaan door elektrisering, hitte en chemische agentia worden dikwijls als zeer 
ernstig ervaren, in sommige gevallen bezwijkt het slachtoffer zelfs aan zijn verwondingen. Tijdens deze inter-
visie komen de thema’s nooddouche en EHBO-koffer aan bod en diepen we de onderwerpen nierblokkades 
en vervoer van slachtoffer verder uit.

Cynthia Lafaire - chirurg, brandwondencentrum ZNA en  
Jan Vanbrabant - lesgever EHBO, EduMedic bvba                                               Dagvoorzitter: Jan Vanbrabant



MODULE 4 11.55u - 12.40u LUNCH 12.40u - 14.10u

BRAND 4 | Bluswateropvang: hoe dimensioneren?

Bijlage 6 van het KB Basisnormen brand vraagt een bluswateropvang. Hoe groot moet deze zijn? Welke 
andere voorschriften spelen een rol? De spreker werkte in opdracht van de Vlaamse overheid een praktische 
berekeningsmethode uit die inmiddels ook aan de brandweer in Vlaanderen werd voorgesteld. Je krijgt uit 
eerste hand een heldere uitleg om de bluswateropvang correct te dimensioneren.

Martial Delplanche - fire safety expert, Arcadis, Fireforum Dagvoorzitter: Stefaan Onraedt

EXTERNE DIENSTEN 2 | Preventie van gehoorschade

Uit recente cijfers van de World Health Organisation blijkt dat 1,1 miljard jongeren, onze toekomstige arbeids-
krachten, risico lopen op ernstige gehoorschade. Een getuigenis komt aan bod. Anderzijds staan wij stil bij 
de nieuwe EU-verordening voor gehoorbeschermers, van Cat 2 naar Cat 3, ten gevolge van de ernst van de 
problematiek.

Eric De Muynck - managing director, HearingCoach Dagvoorzitter: Patrik Daems

MILIEU 3 | Meting en evaluatie van gevaarlijke stoffen op de werkvloer

Gemiddeld werken we zo’n 75.000 uren van ons leven. De kwaliteit van de omgevingslucht waarin gewerkt 
wordt, is daar een essentieel onderdeel van zowel in industriële omgevingen als in kantoren. De mate van 
blootstelling dient te worden vastgelegd. Tijdens deze sessie zullen een aantal meetmethodes overlopen 
worden alsook de manier van rapporteren en vergelijken met de grenswaarden.

Cathy De Witte - key account manager air & asbestos monitoring,  
SGS Belgium nv                                                                                              Dagvoorzitter: Annick Heynderickx

TRANSPORT & LOGISTIEK 1 | Ladingzekering: nieuwe Vlaamse regels

Het Besluit van de Vlaamse Regering trad op 27 januari 2018 in werking. Hierbij werden de verantwoorde-
lijkheden van de verschillende actoren in de logistieke keten meer gedetailleerd vastgelegd. Het betreft de 
bestuurder, de verpakker, de verzender en de verlader. De nieuwe wetgeving laat echter nog veel ruimte voor 
interpretatie en is op sommige punten ook kwetsbaar voor kritiek.

Raf Van Gysel - advocaat, advocatenkantoor Ponet & De Vleesschauwer Dagvoorzitter: Guido Vanhove

PSYCHOSOCIAAL 4 | Inzetten op psychosociaal welzijn bij organisatieverandering

Fusie en organisatieverandering zijn niet weg te denken in de huidige maatschappelijke context. In de zoek-
tocht naar praktische vraagstukken vergeet men soms het menselijke aspect. In deze sessie wordt, aan de 
hand van voorbeelden, geduid hoe psychosociaal welzijnsbeleid kan ondersteunen in een veranderingstra-
ject.

Katrien Bruyninx - preventieadviseur psychosociale aspecten, Idewe Dagvoorzitter: Luc Goemaere

ERGONOMIE 4 | Ontwikkeling van tilhulpmiddel voor bagageafhandeling

Stack@Ease is een ergonomische tilhulp om zware valiezen te tillen op de vlieghaven. Het helpt de operato-
ren om containers en karren te laden op een productieve manier met minder fysieke belasting. Deze lezing 
laat de verschillende stappen zien in het ontwerpproces om te komen tot deze oplossing.

Linda van der Meijden - human factors engineer, Vanderlande Dagvoorzitter: Roeland Motmans

PREBENEREN 2 (90 MIN.) | De relatie van de preventieadviseur met security

De preventieadviseur komt binnen zijn activiteiten regelmatig in aanraking met het security-aspect. Sommi-
gen vervullen naast hun functie van preventieadviseur ook deze van security-officer. Hoe kan men tussen sa-
fety en security het juiste evenwicht bereiken terwijl men rekening moet houden met de wettelijke vereisten 
in beide domeinen?

Koen Warnez - HSEQ-Manager, SERIS Dagvoorzitter: Peter Engelborghs

EHBO (90 MIN.) | Intervisie Bedrijfshulpverlening: Brandwonden

De lichamelijke letsels die ontstaan door elektrisering, hitte en chemische agentia worden dikwijls als zeer 
ernstig ervaren, in sommige gevallen bezwijkt het slachtoffer zelfs aan zijn verwondingen. Tijdens deze inter-
visie komen de thema’s nooddouche en EHBO-koffer aan bod en diepen we de onderwerpen nierblokkades 
en vervoer van slachtoffer verder uit.

Cynthia Lafaire - chirurg, brandwondencentrum ZNA en  
Jan Vanbrabant - lesgever EHBO, EduMedic bvba                                               Dagvoorzitter: Jan Vanbrabant



MODULE 5 14.10u - 14.55u KOFFIEPAUZE 14.55u - 15.25u

ZORGSYSTEMEN 1 | Nieuwe VCA: versie 2017/6.0

De VCA-checklijst was reeds jaren niet meer bijgewerkt, ondertussen staat de wereld rondom niet stil. 
We worden geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen en meer focus op het vlak van veiligheidsgedrag, 
veiligheidscultuur en veiligheidsbeleving op de werkplek. Om die redenen was een update van de huidige 
VCA-checklijst méér dan nodig. Back to basic dus, met minder en slimmere hoofdstukken die logisch zijn.

Koen Bollaerts - preventieadviseur en HSEQ-manager 
Algemene Aannemingen Van Laere                                                                   Dagvoorzitter: Mark Vanden Houte

EXTERNE DIENSTEN 3 | Werken rond Vitality

Hoe pak je dit aan in de praktijk? Nu de war for talent alsmaar luider klinkt, er meer medewerkers langdurig 
afwezig zijn of kampen met sedentarisme, overgewicht of burn-out, is het cruciaal om in te zetten op Vitality. 
Jouw winst? Een daling van de verzuimcijfers, stijging van de productiviteit, betere sfeer op het werk en een 
boost voor het imago van je bedrijf. Wij brengen een voorbeeld uit de praktijk.

Catherine Pauwels - H&S senior consultant, Securex Dagvoorzitter: Patrik Daems

VERZORGINGSINSTELLINGEN | Binnen de rode zone! Jouw noodplan

Voor elke zorgvoorziening dreigt vroeg of laat een grote of kleine crisis. Is brand nog altijd jouw grootste 
risico? Is evacuatie echt de grootste uitdaging? Heb je de drie aspecten van de “gouden driehoek”, namelijk 
operaties, beleid en communicatie, voldoende uitgewerkt? Kan je in een chaos spreken over crisisbeheer? Of 
is het eerder gecoördineerd improviseren?

Frederik Brugge - coördinator preventie en milieu, Emmaüs Dagvoorzitter: Dominic Hermans

TRANSPORT & LOGISTIEK 2 | Opslag van voedsel: voedselveiligheid

Een minder gekende activitiet van H.Essers is de verpakking van chocolade voor verschillende klanten. 
Daardoor hebben we te maken met verschillende risico’s inzake voedselveiligheid. In deze toelichting zal een 
beeld gegeven worden van de risico’s die er zijn en hoe daar invulling wordt aan gegeven. Verder een korte 
verwijziging naar de belangrijkste normen die er in de voeding spelen.

Martien Chrzan - quality manager, H.Essers Dagvoorzitter: Guido Vanhove

GEZONDHEID | Subsidies voor het opzetten van een preventief gezondheidsbeleid

Heel wat ondernemingen hebben nog geen gezondheidsbeleid of doen sporadisch losstaande acties om 
ervoor te zorgen dat hun werknemers gezonder eten, minder zitten, meer bewegen ... De Vlaamse Overheid 
geeft sinds vorig jaar een duwtje in de rug door de terugbetaling van coaching. 42 bedrijfscoaches staan 
klaar om ondernemingen te begeleiden bij de opzet van een gezondheidsbeleid op maat.

Lisa Gibbett - projectcoördinator, Vlaams Instituut Gezond Leven Dagvoorzitter: Els Wouters

ERGONOMIE 5 | Herontwerp van picking station bij TVH

Op basis van observatie en participatieve gesprekken werden adviezen voorgesteld aan een interne werk-
groep. Dit multidisciplinair overleg leidde tot de test van een nieuw prototype. Dit eindwerk ging na of dit 
nieuwe concept optimaal is en of de fysieke belasting ook objectief vermindert. De meerwaarde van kwalita-
tieve en kwantitatieve input wordt bediscussieerd.

Ruth Costers - preventieadviseur ergonomie, Mensura Dagvoorzitter: Roeland Motmans



MODULE 6 15.25u - 16.15u

ZORGSYSTEMEN 2 | De nieuwe norm voor welzijnsmanagement ISO 45001: gepubliceerd

In maart 2018 werd de eerste internationale norm voor Welzijnsmanagement gepubliceerd : ISO 45001. Het 
ontstaan, de geschiedenis, de voordelen en de belangrijkste eisen worden haarfijn toegelicht. Maar ook de 
aandachtspunten waar op gelet moet worden en de stap van OHSAS 18001:2007 en VCA naar deze ISO 
45001 norm worden jou toegelicht.

Dirk Poppe Dagvoorzitter: Mark Vanden Houte

EXTERNE DIENSTEN 4 | Grafdelvers: zorg dat ze hun eigen graf niet delven ...

Bij stads- en gemeentebesturen zorgen grafdelvers voor de laatste rustplaats van onze overledenen. Maar 
dit is niet altijd zonder gevaar. Grafdelvers worden immers blootgesteld aan ernstige risico’s, waar niet altijd 
bij stilgestaan wordt. Een praktisch plan van aanpak wordt aangereikt waarmee aan de slag kan worden 
gegaan.

Anne Labé - preventieadviseur arbeidsveiligheid, CLB 
Peter Jans, preventieadviseur arbeidsveiligheid, CLB                                                 Dagvoorzitter: Patrik Daems

MULTIMEDIA 1 | Technology&Safety: Gebruik van data uit apps: een vangnet voor veiligheid

Hoe kan je door middel van technologie steeds meer data verzamelen? Een voorbeeld hiervan is locatiebe-
paling. Als de veiligheidsorganisatie op ieder moment weet hoeveel hulpverleners er in het pand aanwezig 
zijn, kan de bezetting worden geoptimaliseerd en kan er sneller worden ingegrepen bij een calamiteit. In deze 
sessie zie je enkele praktische voorbeelden.

Gino Taselaar - Safeguard Dagvoorzitter: Paul Van Hauwermeiren

VEILIG GEDRAG | De bezoeker als spiegel van het welzijnsbeleid

Deze module is opgebouwd uit drie pijlers. De eerste beschrijft de verschillende partijen die betrokken zijn bij 
het bezoekersbeleid. De tweede is het maken van risicoanalyses en inventarisaties op niveau van de orga-
nisatie, werkposten en het individu. De derde is het uitwerken van documenten die gebruikt worden om de 
risico’s en gevaren te communiceren met de bezoekers.

Stijn Minten - docent, Provinciaal Veiligheidsinstituut Dagvoorzitter: Luk Van Berendonck

PBM 1 | Wist-je-datjes van de PBM’s

Wat zijn nu weer al die letters en cijfers op een veiligheidsbril? Hoe zit het ook weer met de nieuwe hand-
schoennormen? Wat staat er in mijn veiligheidsschoen? Vaak wordt er nonchalant met een PBM omge-
sprongen maar dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Neem de tijd om de PBM-weetjes terug op te frissen.

Jan Van Damme - product specialist PBM, Hoffmann Group Dagvoorzitter: Guido Van Duren

ERGONOMIE 6 | Risicobeheersingssyteem ergonomie bij Daikin Europe

In dit eindwerk staat de cijfermatige onderbouwing van de risicoanalysemethode ergonomie centraal. Het 
verband met EHBO gevallen, ergonomie gerelateerde arbeidsongevallen, aanvragen beroepsziekten ... wordt 
nagegaan. Proactief kunnen de achterliggende principes van de risicoanalyse omgezet worden in ontwer-
prichtlijnen. Reactief kunnen de scores dienen voor aangepast werk.

Lieve Vantieghem - interne preventieadviseur ergonomie, Daikin Europe Dagvoorzitter: Roeland Motmans

PREBENEREN 3 (90 MIN.) | Veiligheid en milieu gaan dikwijls hand in hand

De taken van de preventieadviseur en milieucoördinator liggen in dezelfde lijn. Heel wat wetgeving in de beide 
disciplines overlapt of er wordt onderling naar verwezen. Denken we maar aan alles wat gevaarlijke pro-
ducten aangaat. En dan is er nog het belang van bewustzijn en bewustmaking op het vlak van veiligheid en 
milieu.

Annick Heynderickx - group ESH-manager, Agristo Dagvoorzitter: Peter Engelborghs

INTERVISIE VERTROUWENSPERSONEN (120 MIN.) | Intervisie vertrouwenspersonen

Het LON-vertrouwenspersonen biedt de nodige netwerk opportuniteit en –ondersteuning aan voor vertrou-
wenspersonen, 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 en-
thousiaste 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 - psycholoog, personeel- en organisatieadviseur, Well2Work - HR-Sparringpartners 
Sabine Stevens - preventieadviseur psychosociale aspecten, Idewe  
                                                                                                                                             Dagvoorzitter: Luc Goemaere



MODULE 7 16.15u - 17.00u LOUNGE BAR 17.00u - 18.00u

ZORGSYSTEMEN 3 | De preventieadviseur en de bedrijfsjurist, samenwerkend als één team

De preventieadviseur en de bedrijfsjurist kunnen hun positie binnen de organisatie aanmerkelijk verstevigen 
door actief samen te werken. Dit is belangrijk, omdat de preventieadviseur meestal geen kennis heeft van 
contractuele risico’s en de bedrijfsjurist in het algemeen iedere kennis mist rond veiligheid, gezondheid en 
welzijn. Deze module probeert inzicht te geven in de voordelen van deze samenwerking.

Hans Goorden - directeur, Goorden en Glibert bvba Dagvoorzitter: Mark Vanden Houte

SECURITY | Databescherming: privacy wetgeving

Sedert 25/05/18 dient elk bedrijf te voldoen aan de Europese GDPR-verordening. GDPR staat voor General 
Data Protection Regulation of de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wat houdt dit in en welke 
zijn de gevolgen binnen het domein van de preventieadviseur?

Caroline De Geest - communicatieverantwoordelijke juridische zaken, CBPL          Dagvoorzitter: Koen Warnez

MULTIMEDIA 2 | Zeg het met beelden

In deze voordracht wordt een overzicht gegeven van diverse beeldtechnieken die kunnen gebruikt worden om 
risico’s te illustreren. Ideaal als sensibilisatie en illustratie van onder andere toolboxen voor anderstaligen en 
laaggeletterden. Deze voordracht is een verdere uitdieping voor beelden van de voordracht tijdens Prenne 43 
en het artikel in Veiligheidsnieuws 198 hierover.

Danny De Baere - adviseur, AD HUA, FOD WASO Dagvoorzitter: Danny De Baere

GEVAARLIJKE STOFFEN | Vervoer van gasachtige producten via leidingen: recent reglementair kader

In deze presentatie wordt het KB 19/3/2017 gepresenteerd rond oprichting en exploitatie van vervoerslei-
dingen als uitvoeringsbesluit van de gaswet van 1965. Het actualiseert, en vervangt, onder andere het KB 
11/3/1966 en houdt rekening met de technologische ontwikkelingen, nieuwe normen en beste praktijken 
betreffende de veiligheid van het vervoer door middel van leidingen.

Kristof Van Bael - operations manager industrial services, Vinçotte Dagvoorzitter: Guido Vanhove

PBM 2 | De weg van vernieling naar vernieuwing en een duurzame toekomst

Hoe kan jouw organisatie haar verantwoordelijkheid nemen voor mens en milieu? Het zicht op vele produc-
tieketens is versnipperd, we hebben te maken met discutabele arbeidsomstandigheden en vele waardevolle 
grondstoffen belanden nu nog op de afvalberg of worden verbrand. Hoe kan de PBM-branche haar krachten 
bundelen om veranderingen te realiseren voor een betere toekomst?

Iris van Wanrooij - programma manager duurzaamheid, Emma Safety Footwear Dagvoorzitter: Guido Van 
Duren

ERGONOMIE 7 | Ontwerp wasplaats via stapsgewijze en participatieve aanpak

Ergonomie komt het meest tot zijn recht vanaf het begin van een ontwerpproces. In dit eindwerk wordt een 
stappenplan voorgesteld dat start met focusgroep gesprekken met de relevante actoren. Vervolgens dienen 
de risicoanalyses om te komen tot onderbouwde oplossingen. Communicatie met alle betrokkenen blijft in 
elke stap cruciaal. De ervaringen tijdens het hele ontwerpproces worden gedeeld.

Ronny Seyssens - interne preventieadviseur ergonomie, OCMW Gent Dagvoorzitter: Roeland Motmans

PREBENEREN 3 (90 MIN.) | Veiligheid en milieu gaan dikwijls hand in hand

De taken van de preventieadviseur en milieucoördinator liggen in dezelfde lijn. Heel wat wetgeving in de beide 
disciplines overlapt of er wordt onderling naar verwezen. Denken we maar aan alles wat gevaarlijke pro-
ducten aangaat. En dan is er nog het belang van bewustzijn en bewustmaking op het vlak van veiligheid en 
milieu.

Annick Heynderickx - group ESH-manager, Agristo Dagvoorzitter: Peter Engelborghs

INTERVISIE VERTROUWENSPERSONEN (120 MIN.) | Intervisie vertrouwenspersonen

Het LON-vertrouwenspersonen biedt de nodige netwerk opportuniteit en –ondersteuning aan voor vertrou-
wenspersonen, 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 en-
thousiaste 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 - psycholoog, personeel- en organisatieadviseur, Well2Work - HR-Sparringpartners 
Sabine Stevens - preventieadviseur psychosociale aspecten, Idewe  
                                                                                                                                             Dagvoorzitter: Luc Goemaere



Ontbijt
8.00u

Module 2
09.50u

Module 1
09.00u

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

MODULE 1 09.00u

MODULE 3 11.05u

MODULE 5 14.10u

MODULE 7 16.15u

Brand 1
Elektriciteit 1
Overheidsdiensten
Machineveiligheid 1
Psychosociaal 1
Ergonomie 1 
Prebeneren 1 (90 min.)

€ 25
€ 25
€ 0
€ 25
€ 25
€ 25
€ 50

€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 50

Brand 3
Externe diensten 1
Milieu 2
Arbeidshygiëne
Psychosociaal 3
Ergonomie 3 
Prebeneren 2 (90 min.)
Intervisie BHV (90 min.)

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

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

Zorgsystemen 1
Externe diensten 3
Verzorgingsinstellingen
Transport & logistiek 2
Gezondheid
Ergonomie 5

€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 0
€ 25

MODULE 2 09.50u

Brand 2
Elektriciteit 2
Milieu 1 
Machineveiligheid 2 
Psychosociaal 2 
Ergonomie 2 
Prebeneren 1 (90 min.)

MODULE 4 11.55u

Brand 4
Externe diensten 2 
Milieu 3
Transport & logistiek 1 
Psychosociaal 4 
Ergonomie 4 
Prebeneren 2 (90 min.) 
Intervisie BHV (90 min.)

MODULE 6 15.25u

Zorgsystemen 2 
Externe diensten 4 
Multimedia 1
Veilig gedrag
PBM 1
Ergonomie 6 
Prebeneren 3 (90 min.) 
Intervisie VP (120 min.) 

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

Zorgsystemen 3
Security
Multimedia 2
Gevaarlijke stoffen
PBM 2
Ergonomie 7
Prebeneren 3 (90 min.)
Intervisie VP (120 min.)

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

Onbijt
Lunch
Alle presentaties
All-in

Wat is een all-in?
7 modules, ontbijt, lunch  
en digitale teksten

€ 25
€ 50
€ 50
€ 249

EXTRA OPTIES

Ga naar prebes.be/prenne en 
schrijf je online in!

PRENNE 45 MODULE OVERZICHT



*De sessie voor de vertrouwenspersoon duurt 120 minuten, hierdoor krijgen deelnemers 
van deze sessie een attest voor bijscholing. 

PRAKTISCH
Donderdag 14/06/2018
Tiensesteenweg 168, St.-Truiden

Schrijf je in via prebes.be/prenne

ALL-IN
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.

COMBIPAS
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. 

BETALEN
Na het inschrijven ontvang je een 
factuur. Wist je dat je tot 40% kor-
ting kan krijgen via de kmo-por-
tefeuille? 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 preventieadvi-
seurs, milieucoördinatoren en  
veiligheidscoördinatoren.

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

Bedrijfshulpverlener

Interactief

Gevorderden

Vertrouwenspersoon*

Praktijkvoorbeeld

Praktijk

 

PRENNE 47 PRENNE 48 PRENNE 49 PRENNE 50

18/09/2018
in Edegem

06/12/2018
In Gent

12/03/2019
In Kortrijk

13/06/2019
In Leuven

VOLGENDE  PRENNE DATA
Zet ze alvast in je agenda!

  PRAKTISCHE INFORMATIE
Handig om te weten!


