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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.

Volg tot 6 milieusessies deze Prenne! Hoe zit het met tijdelijke 
natuur op braakliggende bedrijventerreinen? Hoe kan je duur-
zamer aankopen als organisatie? Hoe kan je als bedrijf helder 
 communiceren over mogelijke milieuhinder met je buren? Hoe 

kan je door kleine ingrepen je bedrijf ecologisch inrichten?

Deze Prenne zijn er 7 sessies over brandveiligheid! Hoe inves-
teer je in brandveiligere scholen? Hoe zit het met brandveilig-
heid in parkeergebouwen? Ken jij de vernieuwde ‘regel van goed 
vakmanschap haspels’? Bluswateropvang ... hoe kan je best 
dimensioneren? Videobranddetectie: een oplossing in moeilijke 
omstandigheden? Brandlastberekeningen ... praktische aanpak 

voor industriegebouwen.

PRENNE

MILIEU IN SAMENWERKING MET

BRAND IN SAMENWERKING MET



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

BRAND 1 (ook voor onderwijs)  
Investeren in brandveiligere scholen: standpunt van een preventieadviseur

Het Stedelijk Onderwijs van Antwerpen heeft de afgelopen 5 jaar € 144 miljoen gekregen van het Stads-
bestuur om schoolgebouwen brandveiliger te maken én opmerkingen weg te werken met betrekking tot 
bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. Hoe is men aan de informatie gekomen om de scholen brandveiliger 
te maken? Deel de ervaring van een preventieadviseur. Als toemaatje; een onontgonnen terrein van de slaap-
kleuterklas…

Peter Van den Broucke - preventieadviseur coördinator Dagvoorzitter: Bart Vanbever

ERGONOMIE 1 (ook voor verzorginsinstellingen) | Praktijkrichtlijn manueel verplaatsen in de zorg

Het manueel verplaatsen van mensen is een typisch risico voor de zorgsector. In deze praktijkrichtlijn wordt 
een consensus toegelicht rond de risicoanalyse ervan. Deze gaat uit van de functionele mobiliteit die de 
zorgvrager nog zelf heeft. Deze bepaalt de vereiste hulpmiddelen voor de verschillende transfers. De prin-
cipes gelden voor de verschillende sectoren uit de zorg.

Filip Buckens - ergonoom, UZ Gent Dagvoorzitter: Roeland Motmans

PSYCHOSOCIAAL 1 | Werkgeluk in de praktijk: why, when & how?

Ontdek wat werkgeluk is, wat het helemaal niet is, het waarom, cases, feiten en cijfers. Je zal versteld staan 
van de meerwaarde van werkgeluk op individueel niveau, team- en organisatieniveau. We zoomen in op de 
vraag hoe en wanneer je als preventieadviseur aan de slag kan met werkgeluk. Een sessie vol praktijkerva-
ring, praktische tips & tricks waarmee jouw werkgeluk stevig de hoogte in zal gaan! 

Griet Deca - managing partner, Tryangle Dagvoorzitter: Luc Goemaere

MULTIMEDIA | Gamification

Gamificatie toegepast op training brandveiligheid. Of hoe je “spelenderwijze” je medewerkers beter kunt 
opleiden.

Mike Ptacek - Play it safe Dagvoorzitter: Paul Van Hauwermeiren 

OVERHEIDSDIENSTEN 1 
European Chainsaw Certificaat en andere groencertificeringen, opstap naar efficiënte preventie
Werken met kettingzagen is niet risicoloos. Vanaf 2019 zijn kettingzaagcertificaten verplicht (ECC) als je werkt in de 
bossen van het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Deze en aanverwante certificaten (zoals bosmaaier- en tractor-
gebruik) werden ontwikkeld door Inverde op Europees niveau als een manier om adequate opleiding te garanderen, 
voor eigen werknemers en opdrachtnemers. Het ECC kent intussen ook veel navolging buiten het ANB. 

Yves de Roder - certified european treeworker, certified european treetechnician
Dagvoorzitter: Danny De Baere

EXTERNE DIENSTEN 1 | Leren uit ernstige arbeidsongevallenonderzoeken

Een externe preventieadviseur onderzoekt gemiddeld meer ernstige arbeidsongevallen op een maand dan 
de interne preventieadviseur op zijn loopbaan. Wat stellen de externe preventiediensten doorgaans vast als 
oorzaken en preventieve maatregelen? Wat is de nazorg voor de werkgevers en de interne preventieadviseur? 

Kurt Van Beneden - preventieadviseur, Liantis Dagvoorzitter: Patrik Daems

RISICOBEHEER (herhaling) | Feitenboom

Deze methode dient om op gestructureerde wijze incidenten te onderzoeken. Wat de vereisten zijn en hoe dit 
moet verlopen zie je in deze sessie. Aansluitend op deze module voorzien wij tijdens de Prebenerensessies 
praktijkoefeningen rond de feitenboom. 

Pieter De Munck - adviseur-generaal, FOD WASO Dagvoorzitter: Johan Geuens

PREBENEREN 1 (herhaling) | Maak van jouw wettelijk CPBW een succes en meerwaarde!

Een Comité Preventie en Bescherming op het Werk is een wettelijk sociaal overlegorgaan dat heel wat 
connotatie kent. Zowel de werkgever alsook de interne preventieadviseur worstelen vaak om de wetgeving 
hieromtrent concreet toe te passen. Hoe maak je van een CPBW een meerwaarde en voorkom je dat het een 
klaagbank wordt? De interne preventieadviseur is niet de voorzitter, maar kan toch het verschil maken en 
bijdragen tot het succes ervan. 

Dominic Hermans - diensthoofd dienst preventie en milieu, Ziekenhuis Oost-Limburg
Johnny Hermans - hoofd preventie & welzijn, aankoop en faciliteiten, Ebema nv   Dagvoorzitter: Peter Engelborghs



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

BRAND 2 (ook voor onderwijs) | Brandveiligheid in scholen: kan het anders … of toch niet?

Schoolgebouwen zijn ontworpen op basis van de werking van die school. Brandveiligheidsregels worden bij 
nieuwe bouwconcepten steeds in vraag gesteld. Waar zitten de verschillen inzake brandveiligheid tussen een 
open architectuur ten opzichte van het gang-klaslokalen-concept? Is dit dan veilig of wat moet er dan (extra) 
gedaan worden? Weet dat de constante over alle tijden, regels en concepten heen is: de mens!

Jan Leenknecht - HVZ Fluvia Dagvoorzitter: Bart Vanbever

ERGONOMIE 2 | Lang stilzitten: hoe ga je in je bedrijf aan de slag?

Als onderneming heb je er alle belang bij om werknemers met een zittend beroep te stimuleren om minder 
lang stil te zitten, vaker te staan en meer te bewegen. Werknemers die hieraan werken ondervinden een 
positieve impact op hun fysieke gezondheid en krijgen meer energie, kunnen zich beter concentreren en zijn 
productiever. We gaan hier dieper op in en vertellen meer over een nieuwe methodiek die je meteen in bewe-
ging brengt!

Femke De Meester - stafmedewerker sedentair gedrag, Gezond Leven       Dagvoorzitter: Els Wouters

PSYCHOSOCIAAL 2 | NLP als krachtig antibioticum tegen stress en burn-out!

Stress is de stoflong van de 21ste eeuw! Langdurige stress neemt de vorm aan van een burn-out epidemie. 
Geïnteresseerden neem ik graag mee in een aantal effectieve hulpmiddelen en krachtdadige mogelijkheden 
om je hier tegen te wapenen. NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) als springplank naar mentale fitheid. 
Brainfood voor preventieadviseurs.

Marianne Van Hees - preventieadviseur psychosociale aspecten,  
Mensura, psychologe, NLP practitioner

MILIEU 1 | Tijdelijke natuur: een veilige haven voor bedrijf en natuur

Een bedrijventerrein wordt vaak in verschillende stappen ontwikkeld. Veel gronden liggen hierdoor jaren braak 
voor ze een definitieve bestemming krijgen. Zodra de planning dit vereist moeten ze in gebruik genomen 
worden. Vaak loopt men hier vertraging op door beschermde planten en dieren die zich op het terrein vestigen. 
Wat zegt de Vlaamse natuurwetgeving? Mag je de planten en dieren verwijderen? Hoe zit het met vergunningen 
van deze beschermde soorten?

Peter Claus - ecoloog, Corridor cvba Dagvoorzitter: Annick Heynderickx

MVO 1 | De aanleg van een bierpijplijn

De aanleg van de bierpijplijn was een echte wereldprimeur. Het hele project kadert in het thema van Maat-
schappelijk Verantwoord Ondernemen. Het combineert enkele mooie synergieën: zoals in de eerste plaats 
de vermindering van de “Carbon Footprint” van de brouwerij, door een structurele vermindering van zwaar 
wegverkeer, zeker ook in de historische binnenstad. Maar er is meer … 

Xavier Vanneste - managing director, Brouwerij De Halve Maan                                   Dagvoorzitter: Ans Loncke

EXTERNE DIENSTEN 2 | Telewerken en werk-gerelateerd welzijn: recente studieresultaten Vlaanderen

Jobkenmerken, waaronder sociale steun en autonomie, en niet de mate van telewerken, zijn de belangrijkste 
voorspellers van het welzijn van telewerkers. In deze sessie bespreken we de onderzoeksresultaten en de 
implicaties voor de praktijk.

Tinne Vander Elst - onderzoeksmedewerker, IDEWE 
Ronny Verhoogen - arbeidsarts, IDEWE                                                                         Dagvoorzitter: Patrik Daems

BOUW | Aansprakelijkheid bouwactoren: stand van zaken en wat is nieuw?  

In deze bijdrage wordt de aansprakelijkheid van de diverse bouwactoren (aannemers, preventieadviseurs, 
veiligheidscoördinatoren, bouwheren ...) besproken aan de hand van bestaande en op til zijnde regelgeving. 
Ook concrete casussen en de hiermee verbonden rechtspraak komen aan bod. Na deze module ben je terug 
mee met dit boeiende en dynamische onderwerp. 

Veerle De Saedeleer - juridisch adviseur studiedienst, Constructiv                Dagvoorzitter: Koen Bollaerts

PREBENEREN 1 (herhaling) | Maak van jouw wettelijk CPBW een succes en meerwaarde!

Een Comité Preventie en Bescherming op het Werk is een wettelijk sociaal overlegorgaan dat heel wat 
connotatie kent. Zowel de werkgever alsook de interne preventieadviseur worstelen vaak om de wetgeving 
hieromtrent concreet toe te passen. Hoe maak je van een CPBW een meerwaarde en voorkom je dat het een 
klaagbank wordt? De interne preventieadviseur is niet de voorzitter, maar kan toch het verschil maken en 
bijdragen tot het succes ervan.  

Dominic Hermans - diensthoofd dienst preventie en milieu, Ziekenhuis Oost-Limburg
Johnny Hermans - hoofd preventie & welzijn, aankoop en faciliteiten, Ebema nv   Dagvoorzitter: Peter Engelborghs

Dagvoorzitter: Luc Goemaere 



MODULE 3 11.05u - 11.55u

BRAND 3 | Parkeergebouwen

De Hoge Raad voor de beveiliging tegen brand en ontploffing keurde een tekst goed over brandveiligheid in 
parkeergebouwen. Op termijn wordt deze tekst Hoofdstuk 3 van Bijlage 7 van het K.B. van 7 juli 1994 (de 
basisnormen) waaraan de gebouwen moeten voldoen. Vandaag wordt deze tekst al gehanteerd door de 
brandweer. Een goede reden om wat uitleg te geven over de context en de inhoud. 

Robby de Roeck - Kingspan Dagvoorzitter: Bart Vanbever

MACHINEVEILIGHEID | Waarom worden veiligheden overbrugd?

Wat motiveert de mensen om veiligheden te overbruggen? De sessie is gelijkaardig aan eerder gegeven 
sessie “Gedrag, de zwakke schakel bij veiligheid?!” 

Wilfried Vermeiren - safety management innovator, Samurai@Work Dagvoorzitter: Olivier Janssens

PSYCHOSOCIAAL 3 | Werkverslaving? Wat is het, hoe herken je het, wat kan je hieraan doen?

Werkverslaving wordt vaak gezien als een positieve eigenschap. Maar zowel de workaholics zelf als hun 
werkgevers ervaren erg veel nadelen van hun hoge werkritme en dwang om te werken. De impact ervan laat 
zich zowel thuis als op het werk voelen met zware tol op gezondheidsvlak en verhoogde kans op burn-out. In 
deze sessie leggen we uit wat werkverslaving is, hoe je het herkent en wat je eraan kan doen.

Hermina Van Coillie - HR research expert, Securex Dagvoorzitter: Luc Goemaere

MILIEU 2 | 10 dimensies van duurzaam aankopen

Duurzaam aankopen is het creëren van positieve ecologische en sociale impact over de levenscyclus van 
alle producten en diensten die wij als organisatie aankopen. In deze sessie worden 10 grote dimensies van 
duurzaam aankopen toegelicht en krijg je een demonstratie van een managementsysteem op maat van elke 
organisatie.

Mieke Pieters - expert duurzaam en circulair aankopen, The Global Picture          Dagvoorzitter: Annick Heynderickx

MVO 2 | Crouwdfunding: maatschappelijke betrokkenheid bij investeringen

Crowdfunding (ook wel publieksfinanciering genoemd) is een alternatieve wijze om een project te finan-
cieren. Om een project te financieren gaan ondernemers in de meeste gevallen naar de bank om een krediet-
aanvraag te doen en zo startkapitaal te verkrijgen. Crowdfunding verloopt echter zonder financiële intermedi-
airs, maar zorgt voor direct contact tussen het publiek en ondernemers. Hoe werkt dit in de praktijk? 

Kris Leys - partnership manager, Hello bank!                                                               Dagvoorzitter: Ans Loncke

EXTERNE DIENSTEN 3 | Sick Building Syndroom, een multidisciplinaire invloed op de gezondheid  

Werknemers die te kampen hebben met gezondheidsproblemen tijdens het uitvoeren van hun werk en die 
verdwijnen eens ze op vakantie zijn. Wat is de oorzaak of wat kan je eraan doen? Er wordt ingegaan op de 
verschillende onderzoeken die werden uitgevoerd, de factoren en symptomen die worden geassocieerd met Sick 
Building Syndroom en wat je als preventieadviseur kan ondernemen om je werknemers tegemoet te komen.  

Inge Dupont - extern preventieadviseur ergonoom niveau I, Securex Dagvoorzitter: Patrik Daems

PREBENEREN 2 (herhaling) | De Feitenboom in de praktijk

Tijdens deze sessie ga je zelf, onder begeleiding, aan de slag met de feitenboommethode. Nadien wordt het 
resultaat besproken.

Pieter De Munck - adviseur-generaal, FOD WASO 
Johan Geuens - senior consultant, preventieadviseur, Sertius                Dagvoorzitter: Peter Engelborghs

EHBO 1 | E-learning en apps met betrekking tot BHV 

Op welke wijze kunnen we EHBO-opleidingen naar een hoger niveau tillen? Een vraag die vele preventie-advi-
seurs en BHV’ers bezig houdt. Bijkomend, op welke wijze kunnen we apps implementeren tijdens hulpverle-
ning? In deze intervisie geven we een aantal antwoorden op deze bedenkingen. 

Kris De Troyer - lesgever BHV, Cresept 
Jan Vanbrabant - lesgever BHV, EduMedic BVBA                                               Dagvoorzitter: Jan Vanbrabant



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

BRAND 4  | Vernieuwde “Regel van goed vakmanschap haspels” 

Fireforum geeft in samenwerking met Agoria Fire Technologies zijn regel van goed vakmanschap voor 
haspels een grondige update. Zo heb je al gemerkt dat “hydranten” verdwenen zijn uit de titel. Waarom dat zo 
is? Wat de nieuwe inhoud is? Dat kom je te weten tijdens deze uiteenzetting.

Johan Van Vlaenderen - Agoria                                                                                        Dagvoorzitter: Bart Vanbever

ZORGSYSTEMEN | Getuigenis arbeidsongeval met zware letselschade (herhaling)

Vergroot je inzicht in de acute ervaring en nasleep van een ongeval aan de hand van een persoonlijke getui-
genis. De focus in deze sessie ligt op het tastbaar maken van de lange weg die afgelegd moet worden na een 
ongeval, de ingrijpende invloed op de naaste omgeving en leefwereld. Verander samen de mindset van veilig 
moeten, naar veilig willen werken.

Lars Van Rode - spreker, SafetyAwareness.be Dagvoorzitter: Mark Vanden Houte

PSYCHOSOCIAAL 4 | De rol als leidinggevende voor optimaal functioneren en een vitale organisatie

Een VUCA context met vele veranderingen. Waardering, autonomie en vaardigheidsbenutting van medewer-
kers erodeert. Hoe kan je als leidinggevende deze uitdaging aanvliegen, concreet opnemen en in jouw rol 
groeien? We duiken samen in de essentiële fundamenten van een vitale leider in functie van een gezonde 
organisatie.

Tim Vermeire - lead consultant corporate wellbeing & culture, Attentia Dagvoorzitter: Luc Goemaere

MILIEU 3 | Hoe communiceren bij een calamiteit?

Crisiscommunicatie is een essentieel onderdeel van de crisisbeheersing. We stellen echter vast dat vele 
beleidsmakers ‘koudwatervrees’ hebben. Deze lezing vertrekt vanuit het principe ‘niet communiceren is geen 
optie’. Aan de hand van concrete voorbeelden en praktische tips zullen de deelnemers concrete handvatten 
worden meegegeven om de crisiscommunicatie in hun organisatie voor te bereiden en ook effectief toe te 
passen.

Yves Stevens - woordvoerder, Crisiscentrum FOD Binnenlandse zaken              Dagvoorzitter: Annick Heynderickx

MVO 3 | Veiligheidsaspecten van een elektrische wagen

De transitieweg van benzine en dieselwagens is volop gestart. Welke zijn de risico’s van een elektrische en 
waterstof wagen? Hoe gedragen de batterijen en/of brandstofcellen zich bij een ongeval? Wat bij brand? Zijn 
er aandachtspunten voor de gebruiker en/of hersteller? Zijn er specifieke risico’s bij het opladen of vullen van 
deze wagens? 

Koen Schelfhaut - technisch adviseur, Hyundai  Dagvoorzitter: Ans Loncke

EXTERNE DIENSTEN 4 | Het exoskelet op de werkvloer: zijn we er klaar voor?  

Heel wat werkgevers en/of preventieadviseurs werden reeds geconfronteerd met het bestaan van het 
(passief) exoskelet voor gebruik in het arbeidsmilieu. Deze specifieke visie op ergonomie wint de laatste tijd 
enorm veel aan interesse. De vraag wordt echter steeds gesteld: “Is dit iets voor ons?” Wat zijn deze voor-en 
nadelen nu eigenlijk? Is dit wel zo bruikbaar op de werkvloer?  

Steven Amandels - preventieadviseur ergonomie, IDEWE                                            Dagvoorzitter: Patrik Daems

PREBENEREN 2 (herhaling) | De Feitenboom in de praktijk

Tijdens deze sessie ga je zelf, onder begeleiding, aan de slag met de feitenboommethode. Nadien wordt het 
resultaat besproken.

Pieter De Munck - adviseur-generaal, FOD WASO 
Johan Geuens - senior consultant, preventieadviseur, Sertius                Dagvoorzitter: Peter Engelborghs

EHBO 1 | E-learning en apps met betrekking tot BHV 

Op welke wijze kunnen we EHBO-opleidingen naar een hoger niveau tillen? Een vraag die vele preventie-advi-
seurs en BHV’ers bezig houdt. Bijkomend, op welke wijze kunnen we apps implementeren tijdens hulpverle-
ning? In deze intervisie geven we een aantal antwoorden op deze bedenkingen. 

Kris De Troyer - lesgever BHV, Cresept 
Jan Vanbrabant - lesgever BHV, EduMedic BVBA                                               Dagvoorzitter: Jan Vanbrabant



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

BRAND 5 | 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 - Arcadis Dagvoorzitter: Bart Vanbever

ELEKTRICITEIT 1 | Ruimten met mogelijk explosiegevaar

De sociale en economische ATEX-richtlijn toegepast op een eenvoudig voorbeeld van een opslagplaats voor 
accumulatorenbatterijen.

Hannelore Vandenbussche - lead project engineer electricity, Vincotte  Dagvoorzitter: Guy D’Hoossche

VERZORGINGSINSTELLINGEN 1 | Nieuwe normering WZC

De actuele evolutie binnen het aanbod van de ouderenvoorzieningen vindt ook zijn weerslag in de regelge-
ving voor brandveiligheid. In de presentatie komt de recente wijziging van het besluit brandveiligheid voor 
ouderenvoorzieningen aan bod. Belangrijkste aandachtspunten zijn de één gemaakte procedure voor attes-
tering en de specifieke normen voor assistentiewoningen, dagverzorgings- en lokale dienstencentra.

Ann Beusen - ingenieur-adviseur, Departement Welzijn Volksgezondheid en gezin Dagvoorzitter: Dominic Hermans

MILIEU 4 | Omgevingshandhaving: voel je als bedrijf reeds het verschil?

Sinds 1 maart 2018 is het Handhavingsdecreet in werking. Via dit decreet wordt de handhaving van de ruim-
telijke ordening op eenzelfde leest geschoeid als de in 2009 gemoderniseerde milieuhandhaving. De vraag 
rijst of de ‘omgevingshandhaving’, die de materies van milieu en ruimtelijke ordening moet overspannen, zich 
voor bedrijven als een even grote innovatie aandient als de ‘omgevingsvergunning’.

Isabelle Larmuseau - advocaat Omgevingsrecht, LDR Advocaten Dagvoorzitter: Sylvie Baert

ARBEIDSHYGIËNE | Hoe maak je een risicoanalyse van de verluchting van de arbeidsplaatsen?

In 2016 verliet de regelgeving het vertrouwde 30 m3/u voor 800 en 1200 ppm CO2. Dit had redelijk wat 
gevolgen voor ontwerpers en zeker voor nieuwe gebouwen waarbij er ook strengere energetische eisen 
worden opgelegd. In deze voordracht worden praktische tips gegeven, waarbij een aantal al inspelen op een 
mogelijke nieuwe aanpassing van de regelgeving.

Maurits De Ridder - wetenschappelijk medewerker, Universiteit Gent Dagvoorzitter: Danny De Baere

PBM | Detecteren van gassen en dampen

Tijdens de presentatie komen de verschillende detectiemethoden van gassen en dampen, met voor-en 
nadelen, de type sensoren en de methodes aan bod. Er wordt stilgestaan hoe die verschillende methodes 
werken. 

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

EHBO 2 | Preventieve hartgezondheid

Vaak horen we dat iemand ‘een beroerte gedaan heeft’, maar weten we niets van de achterliggende oorzaak. 
Medewerkers zijn hierdoor maanden uit of kunnen niet meer gaan werken. De voornaamste oorzaak is voor-
kamerfibrillatie, de meest voorkomende hartritmestoornis. 75% van de VKF beroertes kan vermeden worden. 
Bewustwording en screening bij organisaties is dus van enorm belang voor de medewerkers!

Tine Proesmans - clinical researcher  
Hanne Gielis - project manager, Qompium                                                                                    Dagvoorzitter: Jan Vanbrabant

OVERHEIDSDIENSTEN 2 | Welzijnsenquête ergonomie beeldschermwerk Federale Overheidsdiensten

Optimaliseer zelf je beeldschermwerkpost aan de hand van deze vragenlijst zodat je gezonder en efficiënter 
kan werken! Zit je samen met collega’s in één lokaal? Vul dan de vragenlijst samen in. Tijdens de bevraging 
word je uitgenodigd om je stoel te verstellen. Weet je niet goed hoe die werkt? Je kan de instructies vinden in 
de vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst duurt 30 minuten tot 1 uur.

Els Borgers - attaché, Empreva                                                                                            Dagvoorzitter: Christl Bolle



MODULE 6 15.25u - 16.15u

BRAND 6 | Videobranddetectie: een oplossing in moeilijke omstandigheden?

Videobranddetectie wordt steeds vaker toegepast. Wat zijn de voordelen en de beperkingen van deze tech-
nologie? Waar wordt deze technologie toegepast? Wat zijn aandachtspunten voor de preventieadviseur in dit 
verband?

Maggy Baetens - Araani Dagvoorzitter: Bart Vanbever

ELEKTRICITEIT 2 | Algemene eisen in verband met aansluiting van hoogspanningscabines bij Synergrid

Wie is Synergrid? Wat doen zij? Wie vertegenwoordigen zij? Welke gegevens kan een preventieadviseur van 
hen verkrijgen bij het oprichten van een hoogspanningsinstallaties?

Liesbeth Van Steenberghe - technisch adviseur, Synergrid                                    Dagvoorzitter: Guy D’Hoossche

VERZORGINGSINSTELLINGEN 2 | Gezondheidsrisico’s in de schoonmaaksector

Sterfte bij schoonmakers onderzocht: Wat is gevaarlijk? Hoe het vermijden? Het verband tussen profes-
sioneel schoonmaken en een slechte gezondheid bleef lange tijd onderbelicht in wetenschappelijk onder-
zoek. Deze grootschalige studie naar sterfterisico’s bij Belgische schoonmakers geeft een overzicht van de 
grootste gezondheidsrisico’s en hoe deze te vermijden.

Laura Van Den Borre - onderzoekster, VUB Dagvoorzitter: Dominic Hermans

MILIEU 5 | Communicatie met de buren van het bedrijf, hoe pak je dit aan?

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Een levenswijsheid die bedrijven in het achterhoofd houden 
maar daar ook laten. Ze falen als het op milieucommunicatie aankomt. Bedrijvigheid kan hinder veroorzaken. 
Om klachten te vermijden is communicatie met de buren belangrijk. Hoe pak je dit aan? Is spreken echt zilver 
en zwijgen goud? Mediaspecialist of milieucoördinator? Je krijgt tips en tricks en zal zien dat milieucommu-
nicatie echt werkt en rendeert!

Katrien Ponnet - zelfstandig omgevingsconsulent Dagvoorzitter: Sylvie Baert

SECURITY | Nut en noodzaak van informatiebeveiliging volgens ISO 27001

De ISO 27001 standaard biedt organisaties een procesgerichte aanpak voor het opzetten, implementeren, 
beheren, monitoren, evalueren, onderhouden en verbeteren van het managementsysteem voor informatiebe-
veiliging. Aandachtsgebieden hierbij lopen uiteen van competentieontwikkeling van medewerkers tot techni-
sche bescherming tegen computerfraude.

Rob Jansen - business leader zakelijke dienstverlening & ICT, DNV GL Dagvoorzitter: Koen Warnez

TRANSPORT & LOGISTIEK | Nieuwe ADR 2019

Tweejaarlijks wordt het ADR aangepast. Op 1 januari ‘19 is het weer zover. Alle vervoerders, verladers, fabri-
kanten en handelaars van gevaarlijke stoffen en alle veiligheidsadviseurs hebben er baat bij te weten welke 
wijzigingen het nieuwe ADR ‘19 inhouden. In deze module zullen alle belangrijke wijzigingen en nieuwigheden 
uitvoerig worden toegelicht door de cel ADR van het Vlaams Huis voor verkeersveiligheid.

Roel Noé - adviseur, Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid, Cel ADR Dagvoorzitter: Guido Vanhove

PREBENEREN 3 | De Feitenboom in de praktijk (herhaling)

Tijdens deze sessie ga je zelf, onder begeleiding, aan de slag met de feitenboommethode. Nadien wordt het 
resultaat besproken. 

Pieter De Munck - adviseur-generaal, FOD WASO  
Johan Geuens - senior consultant, preventieadviseur, Sertius                Dagvoorzitter: Peter Engelborghs

PSYCHOSOCIAAL 5 | 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 
Sabine Stevens - preventieadviseur psychosociale aspecten, Idewe                       Dagvoorzitter: Luc Goemaere



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

BRAND 7 | 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 - Agoria Dagvoorzitter: Bart Vanbever

VEILIG GEDRAG | De bezoeker als spiegel van het welzijnsbeleid (herhaling)

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 Antwerpen                 Dagvoorzitter: Luk Van Berendonck

VERZORGINGSINSTELLINGEN 3  | Brandveiligheid bij de thuiszorg

Jaarlijks zijn er in België ongeveer 20 000 woningbranden. Het kan ook tijdens een hulpverlening aan huis. 
Wat kan een hulpverlener doen om brand te voorkomen, wat bij brand? Ook hier geldt eigen veiligheid eerst. 
Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De IDPBW van Familiehulp ontwierp – met advies van de brandweer 
Antwerpen – een handige preventiefiche voor de medewerker.

Hilde Huybrechts - preventieadviseur, Familiehulp vzw Dagvoorzitter: Dominic Hermans

MILIEU 6 | Bedrijfsterreinen voor mens en natuur

Je doet allerlei ideeën op om je bedrijfsterrein een verantwoorde ecologische inrichting te geven waar mens 
en natuur zich goed voelen. Mits relatief kleine ingrepen bereik je schitterende resultaten die planten en 
dieren alle kansen geven. Je bedrijf bouwt mee aan de zo noodzakelijke ondersteuning van de tanende biodi-
versiteit. Groenbeheer wordt veel beter en een stuk goedkoper, wat wil je nog meer?

Herman Dierickx - ecoloog Dagvoorzitter: Sylvie Baert

GEZONDHEID | Bewegen en sporten op het werk, ook mogelijk in uw bedrijf!

Met de campagne ‘Sport op het werk’ wil Sport Vlaanderen de beroepsactieve bevolking sensibiliseren tot 
meer bewegen en sporten op de werkvloer. Fitte werknemers zijn niet alleen gezonder, ze voelen zich ook 
beter, hebben minder last van stress en zijn ook minder vaak ziek. Tijdens deze sessie wordt het aanbod van 
Sport Vlaanderen toegelicht en wordt ook aangetoond dat sporten op het werk echt loont.

Christoph Caluwé - Consulent Sport op het werk, Sport Vlaanderen Dagvoorzitter: Els Wouters

TRANSPORT & LOGISTIEK 2 | Sectorgids Febetra

De “Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen” is een praktische handleiding met vele 
voorbeelden en HACCP-plannen. Hiermee kunnen wegtransport- en opslagbedrijven de overheid en hun 
verladers laten zien hoe hygiëne en kwaliteit gewaarborgd blijven. Bedrijven die dit volgen stellen zich in orde 
met de wetgeving. Deze gids werd door het FAVV gevalideerd, genotificeerd aan BELAC en aan de Europese 
Commissie.

Kathleen Spenik - hoofd juridische dienst, Febetra Dagvoorzitter: Guido Vanhove

PREBENEREN 3 | De Feitenboom in de praktijk (herhaling)

Tijdens deze sessie ga je zelf, onder begeleiding, aan de slag met de feitenboommethode. Nadien wordt het 
resultaat besproken. 

Pieter De Munck - adviseur-generaal, FOD WASO  
Johan Geuens - senior consultant, preventieadviseur, Sertius                Dagvoorzitter: Peter Engelborghs

PSYCHOSOCIAAL 5 | 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 
Sabine Stevens - preventieadviseur psychosociale aspecten, Idewe                       Dagvoorzitter: Luc Goemaere



PRAKTISCH
Donderdag 06/12/2018
Maaltekouter 1, Gent

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 7  
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 49 PRENNE 50 PRENNE 51 PRENNE 52

12/03/2019
in Kortrijk

13/06/2019
in Leuven

17/09/2019
in Genk

03/12/2019
in Edegem

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

Brand 1
Ergonomie 1
Psychosociaal 1
Multimedia
Overheidsdiensten 1
Externe diensten 1
Risicobeheer
Prebeneren 1 (90 min)

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

Brand 2
Ergonomie 2
Psychosociaal 2
Milieu 1
MVO 1
Externe diensten 2
Bouw
Prebeneren 1 (90 min)

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

Brand 3
Machineveiligheid
Psychosociaal 3
Milieu 2
MVO 2
Externe diensten 3
Prebeneren 2 (90 min)
EHBO 1 (90 min)

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

Brand 4
Zorgsystemen
Psychosociaal 4
Milieu 3
MVO 3
Externe diensten 4
Prebeneren 2 (90 min) 
EHBO 1 (90 min)

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

Brand 5
Elektriciteit 1
Verzorgingsinst. 1
Milieu 4
Arbeidshygiëne
PBM
EHBO 2
Overheidsdiensten 2

€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 0

Brand 6
Elektriciteit 2
Verzorgingsinst. 2
Milieu 5
Security
Transport en logistiek 1
Psychosoc. 5 (120 min)
Prebeneren 3 (90 min)

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

Brand 7
Veilig gedrag
Verzorgingsinst. 3
Milieu 6
Gezondheid
Transport en logistiek 2
Psychosoc. 5 (120 min)
Prebeneren 3 (90 min)

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

Ontbijt
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 48 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


