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Zien we elkaar daar?

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.

IN SAMENWERKING MET BESAA EN FOCAL POINT
Gevaarlijke stoffen bij onderhoudswerken, de nieuwe 
regelgeving inzake ladingzekerheid, de gratis HAZOP 
tool ... BESAA en Focal Point voorzien 6 modules over 
gevaarlijke stoffen deze Prenne. Check it out ;-)

MEEDENKEN OVER PRENNE 2.0 !
Ben je een regelmatige bezoeker van de Prenne? Zit jij 
boordevol goede ideeën? En ben je niet bang deze op 
tafel te gooien? Laat je creativiteit zien en schrijf je in 
voor onze brainstormsessie over Prenne 2.0. Tot dan!

ATTEST VOOR VERTROUWENSPERSONEN
Sinds vorige Prenne duurt de intervisie sessie voor 
vertrouwenspersonen 2 uur. Hierdoor ontvang je dus 
ook een attest van bijscholing. Deze sessie gaat elke 
Prenne door van 15.00 tot 17.00u. Handig, toch? 



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

BOUW 1 | Wat is een besloten ruimte? Eenvoudige vraag maar moeilijk te beantwoorden

De risico’s van besloten ruimtes zijn niet te verwaarlozen. Hoe ga je daar op een laagdrempelige en effectieve 
manier mee om? Aquafin (Vlaams afvalwaterzuiveraar) getuigt over haar aanpak. Zowel voor haar vaste, 
veelal ondergrondse installaties (rioleringen, pompstations, bekkens …) als voor besloten ruimtes in werf- 
situaties.

Raf D’Haen - preventieadviseur, Aquafin Dagvoorzitter: Koen Bollaerts

BRAND 1 | Brandrisicoanalyse: een gecombineerde aanpak (Prebes, Frame and beyond)

Voor de preventieadviseur is het opstellen van een brandrisicoanalyse een hele uitdaging. Gelukkig kan hij 
een beroep doen op experten om hem, elk vanuit hun eigen visie, te begeleiden. De preventieadviseur kan 
daarnaast ook zelf een synthese maken. Gebruikmakend van moderne technologie, ICT, software en virtual 
reality kan hij een efficiënte, bedrijfseigen en dynamische brandrisicoanalyse op punt zetten.

Guy Van Eeckhout - lector, HoWest Dagvoorzitter: Stefaan Onraedt

EXTERNE DIENSTEN 1 | Behandel de moederschapsbescherming niet stiefmoederlijk

Voor alle werkzaamheden waarbij zich een risico voor de zwangerschap of tijdens de borstvoedingsperiode 
kan voordoen, moet de werkgever dit risico analyseren en bepalen welke maatregelen er genomen moeten 
worden: zijnde een werkaanpassing of een schorsing van de arbeidsovereenkomst. Tijdens deze presentatie 
wordt er dieper ingegaan op het maken van deze risicoanalyse. 

Wim Van Hooste - preventieadviseur-arbeidsarts, Mediwet Dagvoorzitter: Patrik Daems

GEVAARLIJKE STOFFEN 1 | Lessen uit het salpeterzuurincident te Zevekote

Op vrijdag 31 maart 2017 was er bij het eerste gebruik een lek in een “cuptank” op een landbouwbedrijf. 
Enkele lessen naar basic engineering, tankconstructies, rol van de erkend milieudeskundige houders voor 
gassen en gevaarlijke stoffen zullen gegeven worden. Lessen naar interventie en noodplanning komen niet 
aan bod. 

Philip Tanghe - milieuinspecteur Dagvoorzitter: Danny De Baere 

MACHINEVEILIGHEID | ATEX voor mechanische toestellen

ATEX voor elektrische toestellen is vrij gekend. Maar wat met de mechanische toestellen? Deze vallen ook 
onder de ATEX richtlijn. Waar moet men op letten? Wat zijn de mogelijke beschermingswijzen? 

Olivier Janssens  Dagvoorzitter: Olivier Janssens

PSYCHOSOCIAAL 1 | Absenteïsmecultuur dreigt ook voor KMO’s

Zowel de cijfers, de oorzaken, als de aanpak van absenteïsme verschillen tussen kleine en grote onder- 
nemingen. Op basis van de bevindingen in dit onderzoek en onze praktijkervaring bieden we enkele bruikbare 
en concrete tips om aan absenteïsme te werken in de KMO. We leiden deze sessie in met een bespreking van 
het absenteïsme in de Belgische privésector: cijfers 2017 en evolutie sinds 2001. 

Heidi Verlinden - HR-research expert , Securex Dagvoorzitter: Luc Goemaere

ONDERWIJS 1 | Wettelijk kader van taken en opdrachten van de preventieadviseur 

Herken je de uitspraak: veiligheid, dat is voor de preventieadviseur ... Het start met de aankoop van picto-
grammen, het ophangen, het organiseren en doen van verplichte keuringen en/of controles ... Zijn dit echt de 
taken van een preventieadviseur? In deze sessie overlopen we de taken van de preventieadviseur volgens de 
wetgeving en halen we aan welke taken behoren tot de hiërarchische lijn en de werkgever. 

Heidi Van Horebeek - preventieadviseur, GO4S Safety Dagvoorzitter: Lieve Sablain

PREBENEREN 1 | De OIRA-tool

OIRA is bedoeld om KMO’s in staat te stellen risicobeoordelingen te maken en hen te helpen tot een gedocu-
menteerde risicobeoordeling te komen die is afgestemd op hun vereisten. In deze sessie kunnen ervaringen 
op het vlak van aanpak, methodologie, inhoud en IT-transformatie uitgewisseld worden met enkele gebrui-
kers van enkele sectoren. Ook niet-gebruikers kunnen heel wat te weten komen over OIRA. 

Steven De Cleer - ABSU & Stefan Hinnekens - Woodwize Dagvoorzitter: Peter Engelborghs



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

BOUW 2 | Antwerpen en mobiliteit

Na meer dan 20 jaar discussie ging begin februari de schop in de grond voor de Oosterweelwerken op 
Linkeroever en in Zwijndrecht. Maar waarom was dit project alweer nodig en wat gaat er eigenlijk gebouwd 
worden? Je komt het allemaal te weten van BAM, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, die tegelijk de 
maatregelen zal toelichten die tijdens de werken genomen worden om de bereikbaarheid te garanderen.

Tim Van der Schoot - hoofd communicatie, BAM Dagvoorzitter: Koen Bollaerts

BRAND 2 | Interventiedossier: richtlijnen om op te stellen

Een interventiedossier is niet enkel een wettelijke verplichting, het moet er ook voor zorgen dat de hulp-
diensten efficiënt en veilig kunnen tussenkomen bij noodsituaties (brand). Het dossier is een combinatie 
van verschillende soorten informatie zoals plannen, foto’s en lijsten, verwerkt tot een document. Tijdens de 
uiteenzetting krijg je praktische tips mee zodat je zelf aan de slag kan!

Jan Veltens - chief commercial officer, IOS Dagvoorzitter: Stefaan Onraedt

EXTERNE DIENSTEN 2 | Risicoanalyse liften optillen tot een hoger niveau

Oudere liften zijn gevaarlijk en worden verplicht gerenoveerd. Voor liften, hoofdzakelijk gebruikt binnen het 
arbeidsmilieu, is een overleg opgelegd aangaande de risicoanalyse van de lift met de (interne of externe) 
preventiedienst. We tonen het belang hiervan aan en lichten een tool en een methodiek toe om dit overleg uit 
te voeren en de risico’s alzo dynamisch te beheersen.

Gerrit Anthoni - preventieadviseur arbeidsveiligheid, Idewe Dagvoorzitter: Patrik Daems

GEVAARLIJKE STOFFEN 2 | Omgaan met gevaarlijke stoffen bij onderhoudswerken

Installaties veilig opereren is één zaak. Het onderhoud veilig uitvoeren is wat anders. Hoe voorkom je dat 
er gevaarlijke stoffen vrijkomen tijdens het onderhoud? Alles start met een goede werkvoorbereiding. Het 
productvrij maken van installaties. De keuze van gereedschappen. Een goede LOTOTO. Het opmaken van een 
taakanalyse. De aanmaak van een werkvergunning? Vele bezorgdheden, een poging tot antwoord.

Eddy Eyckmans - group health & safety manager, Borealis Dagvoorzitter: Johan Geuens

MULTIMEDIA | Prevention@Work: een ondersteunende webtoepassing voor en door PA’s

GPD (gemeenschappelijke preventiedienst Antwerpen) ontwikkelde na interne procesanalyse een toepassing 
voor de taken van de IDPBW. Doel: grotere efficiëntie, standaardisering en leren van collega’s. De software 
bevat: rondgang, indienststelling, functieanalyse, onderzoek van arbeidsongevallen, opmaak van adviezen en 
verslagen alsook het automatisch genereren van het maandverslag IDPWB. We delen onze ervaring.

Katrien Callewaert - preventieadviseur arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne, ZNA 
François Colin - preventieadviseur arbeidsveiligheid, ZNA                                   Dagvoorzitter: Hans Verlinden

PSYCHOSOCIAAL 2 | Alcohol- en ander druggebruik en gevolgen op het werk

Voor het eerst werd bij Belgische werknemers middelengebruik en de negatieve effecten ervan op het werk 
onderzocht. Zo dronk 35,4% van de werknemers minstens 3 tot 4 standaardglazen per dag, aanzienlijk 
meer dan de nieuwe preventieve richtlijn (best niet meer dan 10 standaardglazen per week). In deze module 
worden de belangrijkste resultaten toegelicht.

Marie-Claire Lambrechts - coördinator sector arbeid, Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs, 
wetenschappelijk medewerker Centrum Omgeving en Gezondheid                        Dagvoorzitter: Luc Goemaere

ONDERWIJS 2 | Begeleidingsdomein preventieve gezondheidszorg in het nieuwe CLB decreet 

Hoe kunnen we de bepalingen inzake preventieve gezondheidszorg uit het nieuwe CLB decreet implemen-
teren in onze school? Wil je meer weten over de praktische uitwerking van de bepalingen en de mogelijk-
heden om een afstemming te realiseren tussen de acties voor leerlingen (CLB) en acties voor personeels-
leden (EDPB) dan is deze sessie zeker een aanrader. 

Anouk Vanlander - arts, medewerker POC CLB GO!  
en wetenschappelijk medewerker VWVJ                                                                  Dagvoorzitter: Lieve Sablain

PREBENEREN 1 | De OIRA-tool

OIRA is bedoeld om KMO’s in staat te stellen risicobeoordelingen te maken en hen te helpen tot een gedocu-
menteerde risicobeoordeling te komen die is afgestemd op hun vereisten. In deze sessie kunnen ervaringen 
op het vlak van aanpak, methodologie, inhoud en IT-transformatie uitgewisseld worden met enkele gebrui-
kers van enkele sectoren. Ook niet-gebruikers kunnen heel wat te weten komen over OIRA. 

Steven De Cleer - ABSU & Stefan Hinnekens - Woodwize Dagvoorzitter: Peter Engelborghs



MODULE 3 11.05u - 11.55u

BOUW 3 | Art. 26§1 KB Tijdelijke & Mobiele Bouwplaatsen: 10 verhoogde risico’s

De 10 verhoogde risico’s maken deel uit van het veiligheids- en gezondheidsplan. Er zal een overzicht 
gegeven worden van websites, codes van goede praktijk, beeldmateriaal ... die als invulling of sensibilisering 
kunnen dienen. Tevens zal in bijlage een overzicht gegeven worden van Franstalige websites, bruikbaar voor 
bedrijven, preventieadviseurs en veiligheidscoördinatoren die ook actief zijn over de taalgrens. 

Danny De Baere - adviseur , FOD WASO HUA Dagvoorzitter: Koen Bollaerts

BRAND 3 | (Interne) Noodplanning, wat gedaan bij een noodsituatie in jouw bedrijf ?

Om het hoofd te bieden aan een noodsituatie beschikt elke gemeente of provincie over een crisiscel.  
Hoe pakken we dit aan, reageren we met de media, wat met de werknemersvertegenwoordigers enzoverder. 
Kortom, om het hoofd te kunnen bieden bij een noodsituatie in jouw bedrijf zijn er heel wat “skills” nodig. 
Hierna kan je aan de slag met het voorbereiden van het intern noodplan en de uitvoering er van. 

Bart Brebels - emergency director, Sanicole Airshow Dagvoorzitter: Stefaan Onraedt

EXTERNE DIENSTEN 3 | De re-integratie van langdurige zieke werknemers

Je krijgt inzicht in de wetgeving rond de integraties van langdurig zieke werknemers, met een beschrijving 
van de verschillende stappen en een stand van zaken. Aan de hand van concrete voorbeelden geven we een 
aantal mogelijke scenario’s met hun praktische uitvoering. Tot slot duiden we hoe je deze wetgeving kunt 
kaderen in een proactief verzuim- en re-integratiebeleid.

Edelhart Kempeneers - medisch directeur nationale accounts, Attentia Dagvoorzitter: Patrik Daems

GEVAARLIJKE STOFFEN 3 | Nieuwe regelgeving inzake ladingzekerheid

Een nieuw besluit over de ladingzekering verscheen op 17 januari 2018 in het Belgisch Staatsblad en wijzigt 
artikel 45 bis van de Wegcode. De verantwoordelijkheid van de verlader voor het veilig vastzetten van de 
lading tijdens het transport wordt hiermee geconcretiseerd. De precieze vereisten worden onder de loep 
genomen en geduid aan de hand van praktische voorbeelden.

Martin Kints - BESAA vzw Dagvoorzitter: Carol Bailleul

MILIEU 1 | Een mobiliteitseffectenstudie: (g)een preventiemiddel

De verplichte opmaak van mobiliteitstoetsen en MOBER’s zijn intussen ingeburgerd als onderdeel van de 
omgevingsvergunning. Via cases worden praktische toepassingen uitgelegd: wanneer en welk type  
mobiliteitseffectenstudie, hoe wordt een MOBER ook een preventie-instrument, relatie tussen  
mobiliteitseffectenstudies en bedrijfsvervoerplannen. 

Koen Slabbaert - MER-deskundige mobiliteit, Antea Dagvoorzitter: Annick Heynderickx

PSYCHOSOCIAAL 3 | Vroegtijdig (h)erkennen van stress-signalen bij medewerkers  

Uiteraard wil je dat jouw medewerkers goed in hun vel zitten. Wanneer ze overspannen geraken, hebben ze 
niet alleen vaak lichamelijke klachten, maar laat hun motivatie en engagement het uiteindelijk ook afweten. 
Het is dus belangrijk om stresssymptomen bij medewerkers tijdig te herkennen en er op de juiste manier 
mee om te gaan. In deze sessie ontdek je hoe je jouw leidinggevenden hierbij kan ondersteunen.  

Susie Verstuyft - consulente psychosociaal welzijn, Attentia Dagvoorzitter: Luc Goemaere

PREBENEREN 2 | Wat omvat MVO en hoe maken we dit concreet?

MVO is een ruim begrip dat te pas en te onpas gebruikt wordt, net zoals de begrippen CSR, duurzaamheid, 
corporate social responsibility. In deze sessie proberen we het begrip scherp te stellen. Volgende vraag is 
hoe een organisatie daar invulling kan aan geven en vooral voordeel kan uit halen.

Benoit Simonart - senior advisor sustainability, Sustenuto Dagvoorzitter: Frank Meire & Peter Engelborghs

INTERVISIE BEDRIJFSHULPVERLENERS | Elektriciteitsongevallen en bedrijfshulpverlening 

Elektrische risico’s inperken is een prioriteit op het vlak van preventie. Maar wat als het mis gaat?  
Hoe kunnen we onze hulpverlening best organiseren en op welke wijze verzorgen we de letsels bij deze 
slachtoffers?

Rob Swinnen - verpleegkundige Dagvoorzitter: Jan Vanbrabant



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

ZORGSYSTEMEN  | Het formaliseren van re-integratietrajecten: sense of non-sens? 

Het opvolgen van langdurig arbeidsongeschikte werknemers is een brandend actueel onderwerp. Aan de 
hand van enkele praktische voorbeelden wordt aangeduid hoe re-integratie deel uitmaakt van een actief 
personeelsbeleid. Wegen diversiteit en kennisoverdracht door in de balans waarvan ook de administratieve 
opvolging en tijdsinvestering deel uitmaken?

Sander Demaré - unit HR & Learning and development manager, Kone Belgium nv  
Dagvoorzitter: Mark Vanden Houte

BRAND 4 | Het Inno-effect: leerzame brand in de innovation (herhaling)

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, auteur van ‘De brand in de Innovation’ Dagvoorzitter: Stefaan Onraedt

EXTERNE DIENSTEN 4 | Onderzoek van ernstige arbeidsongevallen in de praktijk

Aan de hand van enkele casussen blijkt dat het vaak niet eenvoudig is om de ware toedracht van het ongeval 
en de omstandigheden te kunnen achterhalen, waarbij betrokken partijen soms hun verantwoordelijkheid 
trachten af te schuiven. Anderzijds wordt het onderzoek van een ernstig arbeidsongeval vaak aanzien als een 
“katalysator” om concrete verbeteringsacties en gepaste preventiemaatregelen te initiëren.

Wim Van Bael - preventieadviseur arbeidsveiligheid, Mensura Dagvoorzitter: Patrik Daems

GEVAARLIJKE STOFFEN 4  
De wettelijke taken van de veiligheidsadviseur en de raakvlakken met de preventieadviseur

Preventieadviseur. Veiligheidsadviseur. What’s in a name? Wie doet wat? Overzicht van de wettelijke taken 
van de veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen. Gelijkenissen en verschilpunten ten opzichte van de 
taken van de preventieadviseur.

Carol Bailleul - BESAA vzw Dagvoorzitter: Johan Geuens

MILIEU 2 | Verandering in de afvalwetgeving

De wereld rond afval en materialen is een heel dynamisch gegeven. In deze sessie zullen de grootste veran-
deringen besproken worden. Naast veranderingen in de regionale regelgeving van Vlarema, hebben ook 
wijzigingen in de wereld een invloed op de werking in Vlaanderen. Ook zijn er nog trends, zoals circulaire 
economie, die meespelen. Hoe kan je er mee voor zorgen dat afval niet meer bestaat? 

Ruben Debouvere - manager MSO, Renewi  Dagvoorzitter: Annick Heynderickx

PSYCHOSOCIAAL 4 | To sleep or not to sleep: there is a solution!  

Naar schatting 50% van ons wordt ooit in hun leven geconfronteerd met enige vorm van slapeloosheid.  
Het is vaak een eerste symptoom van uitputting en/of kan ook aanleiding geven tot burn-out. De angst niet 
te kunnen slapen verhoogt de stress en versterkt de slaapproblemen. In deze workshop belichten we de 
achtergrond en principes van goede slaap en de oplossing om kwaliteitsvol te slapen.  

Erik Franck - professor toegepaste psychologie gezondheidszorg, Universiteit Antwerpen  
Dagvoorzitter: Luc Goemaere

PREBENEREN 2 | Wat omvat MVO en hoe maken we dit concreet?

MVO is een ruim begrip dat de pas en te onpas gebruikt wordt, net zoals de begrippen CSR, duurzaamheid, 
corporate social responsibility. In deze sessie proberen we het begrip scherp te stellen. Volgende vraag is 
hoe een organisatie daar invulling kan aan geven en vooral voordeel kan uit halen.

Benoit Simonart - senior advisor sustainability, Sustenuto Dagvoorzitter: Frank Meire & Peter Engelborghs

INTERVISIE BEDRIJFSHULPVERLENERS | Elektriciteitsongevallen en bedrijfshulpverlening 

Elektrische risico’s inperken is een prioriteit op het vlak van preventie. Maar wat als het mis gaat?  
Hoe kunnen we onze hulpverlening best organiseren en op welke wijze verzorgen we de letsels bij deze 
slachtoffers?

Rob Swinnen - verpleegkundige Dagvoorzitter: Jan Vanbrabant



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

MVO | Relatie tussen employee engagement en financiële resultaten

Klanten en medewerkers hebben steeds vaker contact met elkaar. Als klanten ontevreden zijn, zetten ze druk 
op de medewerkers. Als medewerkers zich niet goed in hun vel voelen op het werk, dan is dit heel snel zicht-
baar voor klanten. Het is dus een evidentie dat de tevredenheid van medewerkers heel snel een impact heeft 
op de resultaten van hun bedrijf. Als de klant koning is, dan zijn de medewerkers keizer!

Peter Daels - Profacts Dagvoorzitter: Frank Meire

VEILIG GEDRAG 1 | Veiligheidscommunicatie

Jouw bedrijf draagt veiligheid hoog in het vaandel, communicatie tot op de werkvloer is essentieel. Maar 
daarom nog niet gemakkelijk. Hoe zorgt jouw communicatie ervoor dat medewerkers zich blijven betrokken 
voelen bij een veiligheidsproject? Dat ze zich veilig gedragen en ongevallen voorkomen? In deze workshop 
wisselen leermomenten en praktijkvoorbeelden elkaar af.

Katelijne Cools - communicatieadviseur, Samurai@Work  Dagvoorzitter: Luk Van Berendonck

VERZORGINGSINSTELLINGEN | Op de werf van het huis van werkvermogen: een praktijkoefening

Het huis van werkvermogen geeft gemeenschappelijke taal aan psychosociaal welzijn. Kan dit model ook 
gebruikt worden om structuur aan te brengen in een veelheid aan initiatieven en opleidingen rond psycho- 
sociaal welzijn op het werk die reeds aanwezig zijn binnen UZ Leuven? We gaan op zoek naar bouwstenen 
van dit huis van werkvermogen op het niveau van de werkgever en van de medewerker.

Koen Boonen - preventieadviseur dienst preventie en milieu UZ Leuven Dagvoorzitter: Dominic Hermans

GEVAARLIJKE STOFFEN 5 | Verplichte opleidingen inzake vervoer van gevaarlijke stoffen

Welke opleiding wordt er vereist voor welke functie? Wat is de geldigheidsduur van deze opleiding?  
Wie mag deze opleiding organiseren en aan welke voorwaarden moet die voldoen? Het wordt allemaal voor 
jou op een rijtje gezet.

Martin Kints - BESAA vzw Dagvoorzitter: Carol Bailleul

MILIEU 3 | Milieuaansprakelijkheid

De vervuiler betaalt. In sommige gevallen zal “de vervuiler” slechts aansprakelijk gesteld kunnen worden 
wanneer hij een fout heeft begaan, in andere gevallen is er sprake van een foutloze of objectieve aanspra-
kelijkheid. De spreker schetst de verschillende aansprakelijkheidsregimes en gaat in op de gevallen waarin 
bedrijven of hun aangestelde aansprakelijk kunnen gesteld worden voor milieuschade.

Gregory Verhelst - advocaat, CMS Dagvoorzitter: Annick Heynderickx

ONDERWIJS 3 | Rekentool: leidraad tijdsbesteding IDPB in het onderwijs

De Prebes-richtlijn voor het berekenen van de tijdsbesteding van de PA is sinds 1999 een begrip in het  
onderwijs. Na het evalueren van deze tool werd besloten om een andere invalshoek te gebruiken voor de 
nieuwe berekeningswijze. Deze tool is tot stand gekomen na een grondige studie van de wetgeving en de 
praktijk in onze scholen. Nieuwsgierig? Schrijf zeker in voor deze sessie. 

Rodolf Broers - preventieadviseur Dagvoorzitter: Lieve Sablain

BRAINSTORM PRENNE 2.0 | Bepaald mee de toekomstige Prenne!

Ben je een regelmatige bezoeker van de Prenne? Zit jij boordevol goede ideeën? En ben je niet bang deze op 
tafel te gooien? Laat je creativiteit de vrije loop tijdens deze interactieve sessie. We vergeten even hoe het 
afgelopen Prenne’s was en bepalen een nieuw concept vanaf nul. Wil je graag jouw stem kwijt? Schrijf je in 
voor deze gratis brainstormsessie.

Kim Coppieters & Lieve De Keyser  Dagvoorzitter: Peter Engelborghs



MODULE 6 15.25u - 16.15u

ERGONOMIE 1 | Screening voetgerelateerde problemen bij lang staan

Heel wat mensen hebben een staand beroep met het bijhorend risico op voetgerelateerde problemen. 
Mobilab, expertisecentrum van de Thomas More Hogeschool, ontwikkelde een praktische tool om werk- 
nemers met een staand beroep te screenen op risico’s voor deze voetgerelateerde problemen. 
De tool en de resultaten van het project zullen gepresenteerd worden.

Ingrid Knippels - onderzoeker, Thomas Moore Dagvoorzitter: Roeland Motmans

VEILIG GEDRAG 2 | De 7 vaardigheden van de succesvolle preventieadviseur

Het Provinciaal Veiligheidsinstituut deed een onderzoek naar de 7 vaardigheden van de succesvolle preven-
tieadviseur. Hoe hebben we dit onderzocht? Wat zijn dan de zeven vaardigheden? En hoe pas je ze toe in de 
praktijk?

Hanne Vermeiren - trainer, Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen         Dagvoorzitter: Luk Van Berendonck

SECURITY | De nieuwe camerawet

De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, doorgaans 
de ‘camerawet’ genoemd, regelt op algemene wijze het gebruik van camerabewaking. Deze wet werd recent 
aangepast en omvat een reeks wijzigingen die een impact kunnen hebben op het dagelijks leven van de 
burger. Tijdens deze sessie worden de grote lijnen van de nieuwe wet toegelicht.

Inge Spincemaille - company lawyer, Seris Technology Dagvoorzitter: Koen Warnez

GEVAARLIJKE STOFFEN 6
Verplichtingen van de betrokken partijen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen

In de diverse reglementeringen inzake vervoer van gevaarlijke stoffen worden de verantwoordelijkheden en 
verplichtingen van de verschillende betrokkenen gedefinieerd. Stuk voor stuk worden deze toegelicht.

Carol Bailleul - BESAA vzw Dagvoorzitter: Carol Bailleul

PBM 1 | PBM’s inzetten in je bedrijf: wat mag je verwachten van je PBM-leverancier?

Vragen zoals: wat met Cat II producten die nu Cat III producten worden: welke impact heeft dit voor mijn 
bedrijf? Wat steekt er achter een CE/EU typekeuringscertificaat, een conformiteitsverklaring, een gebruikers-
instructie? In welke taal is die voorhanden? Wie is verantwoordelijk voor wat?

Gwin Steenhoudt - secretaris-generaal, Febelsafe Dagvoorzitter: Guido Van Duren

ELEKTRICITEIT 1 | Wat met de elektrische installaties in gebouwen die gehuurd worden?

Wat indien een gebouw gehuurd wordt door verschillende bedrijven? Wie is verantwoordelijk voor de 
keuringen en het onderhoud? Wie is installatieverantwoordelijke?

Rudy Van den Bergh - innovation & training manager, Electro-Test Dagvoorzitter: Guy D’Hoossche

PREBENEREN 3 | Een gratis HAZOP-tool

In deze Prebeneren-sessie wordt op interactieve wijze een tool voorgesteld en aangeleerd voor uitvoeren van 
een HAZOP-analyse, die bovendien bruikbaar is voor What-If, C-What-If en FMECA. De tool is no-nonsense, 
eenvoudig en gratis. De enige nodige software is Excel. Er zit een eenvoudige aanpasbare 2-D risicomatrix 
tot 5x5 ingebouwd. Deelnemers brengen best een laptop mee. 

Filip Van Orshaegen - senior consultant, Mapitec Engineering & Consultancy  
& Johan Geuens - senior consultant, preventieadviseur, Sertius                Dagvoorzitter: Peter Engelborghs

INTERVISIE VERTROUWENSPERSONEN | Enkel voor aangestelde 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 inge-
speeld 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 - psycholoog, personeel - en organisatieadviseur, Well2Work - HR-Sparringpartners 
Dagvoorzitter: Luc Goemaere



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

ERGONOMIE 2 | Praktijkrichtlijn kantoorinrichting

De werkgroep kantoor van VerV heeft een nieuwe praktijkrichtlijn rond kantoorinrichting opgesteld. Het 
resultaat is een consensus over een aantal principes rond ergonomisch werken. Hiermee kunnen nieuwe 
concepten van kantoorinrichting beoordeeld worden. Deze lezing licht de standpunten over zit-sta tafels, 
stille zones, flexwerken en bewegen toe en legt de achtergrond uit. 

Stephan Tomlow - teamhoofd ergonomie, Provikmo Dagvoorzitter: Roeland Motmans

VEILIG GEDRAG 3 | Coachende vaardigheden voor de preventieadviseur (herhaling)

Coachende vaardigheden leveren je heel wat op als preventieadviseur: een beter begrip, meer autonomie bij 
de anderen en een duurzamere oplossing en verandering. Wat doe je dan concreet? Wat levert het je op als 
preventieadviseur? En wanneer zet je deze vaardigheden in? Deze sessie werd al eens gegeven, maar is nu 
herwerkt met meer praktijk en toepasbaarheid.

Hanne Vermeiren - trainer, Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen         Dagvoorzitter: Luk Van Berendonck

TRANSPORT EN LOGISTIEK  | Met de fiets naar het werk

Fietsen zit duidelijk in de lift en niet alleen recreatief: steeds meer Vlamingen springen op de fiets om naar 
het werk te pendelen. Dit zorgt voor gezondere, productievere werknemers. Bovendien dragen ze bij tot 
lagere parkeerkosten en een gezond image. Maar helaas, fietsers zijn echter ook kwetsbaarder in het verkeer. 
Verkeersveiligheidsstappen dienen door het bedrijf genomen te worden.

Ivo Van Aken - projectverantwoordelijke verkeersveiligheid, VSV Dagvoorzitter: Guido Vanhove

EHBO | Risicoanalyse bedrijfshulpverlening

Om het aantal hulpverleners en hun kwalificatie te bepalen is de preventieadviseur aangewezen op wetge-
ving en de risicoanalyse BHV. Hoe begin je aan een dergelijke analyse? Met welke actoren moet rekening 
gehouden worden? In deze module wordt een uitgewerkte case getoond om de PA wegwijs te maken in deze 
materie.

Kevin Weyts - lesgever BHV, Provikmo Dagvoorzitter: Jan Van Brabant

PBM 2 | Nieuwe tendensen in gasdetectie

Steeds meer mensen werken alleen, maar wat met communicatie, monitoring en veiligheid? Honeywell biedt 
oplossingen om de communicatie met en de monitoring en veiligheid van de alleenwerker te garanderen. 
Nieuwe technologieën hand in hand met veiligheid in een steeds veranderende wereld.

Piet Verlinde - regional sales manager, Honeywell BeLux Portable Gas Detection Dagvoorzitter: Guido Van 
Duren

ELEKTRICITEIT 2 | Controles van elektrische installaties

Wat moeten de preventieadviseurs weten met betrekking tot de uit te voeren controles door de erkende 
keuringsorganismen? Hoe moet hij de verslagen lezen en op wat moet hij in het bijzonder letten bij deze 
verslagen? Gelijkvormigheidsonderzoeken, periodieke controles, belangrijke uitbreidingen en aanpassingen, 
thermografische onderzoeken ...

Guy D’Hoossche  Dagvoorzitter: Guy D’Hoossche

PREBENEREN 3 | Een gratis HAZOP-tool

In deze Prebeneren-sessie wordt op interactieve wijze een tool voorgesteld en aangeleerd voor uitvoeren van 
een HAZOP-analyse, die bovendien bruikbaar is voor What-If, C-What-If en FMECA. De tool is no-nonsense, 
eenvoudig en gratis. De enige nodige software is Excel. Er zit een eenvoudige aanpasbare 2-D risicomatrix 
tot 5x5 ingebouwd. Deelnemers brengen best een laptop mee. 

Filip Van Orshaegen - senior consultant, Mapitec Engineering & Consultancy  
& Johan Geuens - senior consultant, preventieadviseur, Sertius                Dagvoorzitter: Peter Engelborghs

INTERVISIE VERTROUWENSPERSONEN | Enkel voor aangestelde 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 inge-
speeld 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 - psycholoog, personeel - en organisatieadviseur, Well2Work - HR-Sparringpartners 
Dagvoorzitter: Luc Goemaere



PRAKTISCH
Dinsdag 18/09/2018
Kattebroek 1, Edegem (Ter Elst)

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% 
korting kan krijgen via de kmo-
portefeuille? Bedrijven die nog 
geen Prebes lid zijn, betalen €75 
excl. btw abonnementskost.

ATTEST
Na de Prenne ontvang je digitaal 
een aanwezigheidsattest. Dit 
aanwezigheidsattest kadert in de 
wettelijke bijscholing voor preven-
tieadviseurs, 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

* Deze sessie duurt 120 min. Hierdoor krijgen 
deelnemers een attest voor bijscholing. 

PRENNE 48 PRENNE 49 PRENNE 50 PRENNE 51

06/12/2018
in Gent

12/03/2019
in Kortrijk

13/06/2019
in Leuven

17/09/2019
in Genk

VOLGENDE  PRENNE DATA
Zet ze alvast in je agenda!

  PRAKTISCHE INFORMATIE
Handig om te weten!



MODULE 1 09.00u MODULE 2 09.50u

MODULE 3 11.05u MODULE 4 11.55u

MODULE 5 14.10u MODULE 6 15.25u

MODULE 7 16.15u

Bouw 1
Brand 1
Externe diensten 1
Gevaarlijke stoffen 1
Machineveiligheid
Psychosociaal 1
Onderwijs 1
Prebeneren 1 (90 min)

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

Bouw 2
Brand 2
Externe diensten 2
Gevaarlijke stoffen 2
Multimedia
Psychosociaal 2
Onderwijs 2
Prebeneren 1 (90 min)

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

Bouw 3
Brand 3
Externe diensten 3
Gevaarlijke stoffen 3
Milieu 1
Psychosociaal 3
Prebeneren 2 (90 min)
Intervisie BHV (120 min)

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

Zorgsystemen
Brand 4
Externe diensten 4
Gevaarlijke stoffen 4
Milieu 2
Psychosociaal 4
Prebeneren 2 (90 min) 
Intervisie BHV (120 min)

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

MVO
Veilig gedrag 1
Verzorgingsinstellingen
Gevaarlijke stoffen 5
Milieu 3
Onderwijs 3
Brainstorm Prenne 2.0

€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 0

Ergonomie 1
Veilig gedrag 2
Security 
Gevaarlijke stoffen 6
PBM 1
Elektriciteit 1
Prebeneren 3 (90 min)
Intervisie VP (120 min)

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

Ergonomie 2
Veilig gedrag 3
Transport en logistiek
EHBO 
PBM 2
Elektriciteit 2
Prebeneren 3 (90 min)
Intervisie VP (120 min)

€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 0
€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 47 MODULE OVERZICHT

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


