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

PRENNE 49
12/03/2019

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.

PRENNE 49 IN KORTRIJK XPO
DINSDAG 12/03/2019
Zien we elkaar daar?

Hoe scherp is jouw reactiesnelheid in
de auto? Neem plaats in de VR-Mobiel!
Durf jij jouw reflexen in de auto op de proef te stellen?
De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) voorziet
een VR-Mobiel. Deze mobiel is zodanig gemaakt dat
het net lijkt alsof je in een auto stapt. Daarna zet je de
Virtual Reality bril op en word je meegevoerd in een
levensechte video. Schrijf je hiervoor online in.
Jij bepaalt zelf de uitkomst van het verhaal!

Wil jij graag eens een elektrische wagen
uittesten? Of liever één op waterstof?
Een testrit doen met een milieuvriendelijke auto van
Hyundai? Op Prenne 49 kan het allemaal :-) Tijdens elke
Prenne module kunnen er 6 personen een testrit van
15 minuten doen. De plaatsen zijn beperkt, dus schrijf
je snel online in. Want deze kans wil je écht niet aan je
voorbij laten gaan!
Let op! De plaatsen zijn beperkt.

prebes.be | info@prebes.be

PRAKTISCHE INFORMATIE
Hoe, wat, waar en wanneer?

Dinsdag
12 maart 2019

Doorniksesteenweg 216
8500 Kortrijk

Inschrijven via
prebes.be/prenne

ALL-IN VOOR €249
Een Prenne all-in is inclusief 7
modules naar keuze, ontbijt,
lunch en alle digitale module
teksten.

AANWEZIGHEIDSATTEST
Jouw digitaal attest kadert in
de wettelijke bijscholing voor
preventieadviseurs, milieu- en
veiligheidscoördinatoren.

KRIJG €200 KORTING!
Met de Combipas kan je je inschrijven voor 4 all-in Prenne’s
in het jaar van aankoop voor
€796 excl. btw.

KMO-PORTEFEUILLE
Wist je dat je tot 40% korting
kan krijgen via de kmo-portefeuille? Meer informatie vind je
op www.prebes.be/faq

FACTUUR
Je factuur ontvang je na jouw
online inschrijving. Nog geen
Prebes lid? Dan betaal je €75
excl. btw abonnementskost.

ANNULEREN?
Je kan kosteloos annuleren tot
8 dagen voor de Prenne. Een
vervanger kan steeds de gereserveerde plaats innemen.

Bedrijfshulpverlener

Praktijk

Interactief

Praktijkvoorbeeld

Gevorderden

Vertrouwenspersoon

VOLGENDE PRENNE DATA
Omcirkel ze in je agenda!

PRENNE 50

PRENNE 51

PRENNE 52

PRENNE 53

13/06/2019
in Brabanthal

17/09/2019
in Thor Central

05/12/2019
in Ter Elst

19/03/2020
in Gent

ONTBIJT 08.00 - 09.00u

MODULE 1 09.00 - 09.50u

VERZORGINGSINSTELLINGEN 1 | Brand en brandpreventie in de peri-operatieve setting
Dagelijks gaan mensen in een operatiekwartier onder narcose voor een ingreep of procedure. Het risico dat
deze patiënten een letsel oplopen door brand is gelukkig uiterst klein, maar zeker niet onbestaande. Welke
zijn de brandrisico’s in een operatiekwartier en hoe kunnen we preventief te werk gaan om het risico zo laag
mogelijk te houden?
Christophe Gardin - verpleegkundige, AZ Delta Roeselare

Dagvoorzitter: Danny De Baere

BRAND 1 | Technisch dossier 155 van ANPI: evenementen in tenten
Een lichtgewicht structuur uit tentdoek, een feestende massa ... en dan de vonk. De werkgevers die een
bedrijfsevenement (jaarbeurs, bal, concert ...) organiseren moeten de veiligheid van de deelnemers
verzekeren. In deze module worden tal van maatregelen aanbevolen en ongetwijfeld zijn er nog andere
parameters, uitrustingen en producten die op een evenement kunnen worden ingezet.
Kris Collier - safety, health & environment officer, fire safety auditor, ANPI

Dagvoorzitter: Geert Blancke

EXTERNE DIENSTEN 1 | Biomechanische analyses met nieuwe meetapparatuur
Via draadloze sensoren worden menselijke houdingen en bewegingen, in combinatie met spierspanningsmetingen en een simultane video-opname, exact in kaart gebracht. Een demonstratie met het toestel wordt
gegeven en de resultaten worden toegelicht. Ook wordt stilgestaan bij de mogelijke toepassingen van deze
analyses.
Astrid Van Severen - preventieadviseur ergonomie, Liantis

Dagvoorzitter: Patrik Daems

MILIEU 1 | Energiebeheer: wat en hoe in de praktijk
Terwijl de maatschappelijke aandacht voor klimaatopwarming verder stijgt en uitgepakt wordt met klimaaten energie-actieplannen, draagt ook de industrie haar steentje bij. Je maakt kennis met de energiewetgeving
en de Vlaamse energiebeleidsovereenkomsten om energie-efficiëntie aan te moedigen. Wat houdt energiebeheer in? Op welke manier maakt energie bewust deel uit van de dagdagelijkse taken?
Kim Deschuymer & Hannele Duyck - milieu- en energieconsultants, Consultes bvba

Annick Heynderickx

SECURITY | Hoe organiseren we onze veiligheid?
De wereld is in korte tijd diverser en complexer geworden, met heel wat verwarring en onzekerheid tot gevolg.
Angst is hierbij een slechte raadgever. Met open vizier kijken naar wat op ons afkomt, betekent ook op zoek
gaan naar een nieuwe veiligheidscultuur. De spreker belicht een aantal risico-zones en reikt tegelijk enkele
oplossingsvormen aan.
Danny Vandormael - CEO, SERIS

Dagvoorzitter: Koen Warnez

PSYCHOSOCIAAL 1 | Verbetertraject risicoanalyse psychosociale aspecten:
van analyse tot implementatie in multisite bedrijf
Voorstelling verbetering van de psychosociale belasting via een gerealiseerd project. Een interessante case
door de bedrijfsdiversiteit en -complexiteit door onder andere verschillende nationaliteiten, verschillende
opleidingsniveaus, locatie sites en activiteiten die werden uitgevoerd. De uitdaging is om voldoende te
differentiëren in elke stap van het project van bevraging over analyse, aanpak en invoering tot opvolging.
Stijn Mahieu - zaakvoerder Forma, preventieadviseur niveau 1,
pedagoog & geaggregeerde in psychologie

Dagvoorzitter: Luc Goemaere

PREBENEREN 1 | Prebeneren CPBW
Deze sessie Prebeneren topic Comité PBW is een vervolg van de Prenne op 1/03/2018 en 6/12/2018. Je kan
wel altijd in deze module instappen zonder voorkennis. In deze sessie wordt een vervolg gegeven hoe je van
een CPBW een meerwaarde maakt 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

Peter Engelborghs

MODULE 2 09.50 - 10.35u

KOFFIEPAUZE 10.35 - 11.05u

ARBEIDSHYGIËNE 1 | Meten is weten … maar trap niet in de val van het getal
Eind mei 2018 verscheen de nieuwe versie van de NBN EN 689 waarnaar ook in boek VI van de Codex
verwezen wordt. De aanpassingen houden enkele wijzigingen in naar voorbereiding, samenstelling van
blootstellingsgroepen, interpretatie van metingen ... Er wordt een praktische toelichting gegeven van de statistische verwerkingsprincipes met enkele voorbeelden zodat je de metingen en verslagen kan interpreteren.
Lucie Huyghebaert - arbeidshygiënist, Liantis

Dagvoorzitter: Danny De Baere

BRAND 2 | De brandveiligheid in een tijdelijke constructie voor Studio 100
FSEC voerde in opdracht van Studio 100 een studie uit van de nodige brandpreventiemaatregelen voor het
‘Spektakel-Musical 40-45’. De studie focust zich op de vluchtveiligheid van de 1600 toeschouwers die zich op
8 mobiele tribunes rondom de act bewegen. De uitgebreide sensitiviteitsanalyses van de brand- en evacuatiemodellen bleken cruciaal voor de robuustheid van het brandveiligheidsconcept.
Les Baert - brandveiligheidsingenieur, Fire Safety Engineering Consultants

Dagvoorzitter: Geert Blancke

EXTERNE DIENSTEN 2 | Casuïstiek van een dodelijk arbeidsongeval in een silo
Diverse oorzaken zijn gelinkt aan dit dodelijk ongeval. Niet alleen het werken in een besloten ruimte, maar ook
het gebruik van machines, alleen tewerkgestelde werknemer … Dit benadrukt het belang van kennis van de
risico’s en in het bijzonder het onthaal van interims in een onderneming.
Dries Keppens - extern preventieadviseur ingenieur niveau I, Securex

Dagvoorzitter: Patrik Daems

MILIEU 2 | Regelgeving en beleid rond F-gassen in koelinstallaties en airco’s
In koelinstallaties, airco’s en warmtepompen worden massaal gefluoreerde broeikasgassen als koelmiddel
gebruikt. Omwille van hun zeer hoog aardopwarmingsvermogen worden deze gassen geviseerd door zowel
Europese als Vlaamse regelgeving. Het gebruik ervan komt dan ook onder zware druk te staan. Deze sessie
licht de regelgeving en het beleid toe en formuleert aanbevelingen voor gebruikers.
Sven Claeys - beleidsmedewerker klimaat, Departement omgeving (EKG)

Annick Heynderickx

ERGONOMIE 1 | Digitalisering en robotisering bij Mariasteen
Mariasteen is een innovatief bedrijf binnen de sociale economie. Via diverse projecten van automatisering,
robotisering en digitalisering wil ze het verschil maken. Dit verruimt niet alleen de arbeidsmogelijkheden van
zwakke werknemers, maar verhoogt ook het eindresultaat. De analyses en methodieken worden verduidelijkt
met praktijkvoorbeelden om te komen tot een goede job matching.
Tine Platteeuw - ergotherapeut, Mariasteen

Dagvoorzitter: Roeland Motmans

PSYCHOSOCIAAL 2 | Ondernemend gedrag (intrapreneurship) stimuleren bij medewerkers
Onder de noemer ‘intrapreneurship’ worden alle medewerkers én leidinggevenden aangemoedigd om
ondernemend te zijn en zo mee te bouwen aan een betere organisatie. Maar hoe moedig je dit net aan als
leidinggevende? En wat kan HR doen? Deze lezing werpt een licht op de literatuur omtrent intrapreneurship
en bespreekt de verschillende concrete tips op basis van Vlaamse kwalitatieve en kwantitatieve data.
Jana Deprez - postdoctoral research fellow, KU Leuven

Dagvoorzitter: Luc Goemaere

PREBENEREN 1 | Prebeneren CPBW
Deze sessie Prebeneren topic Comité PBW is een vervolg van de Prenne op 1/03/2018 en 6/12/2018. Je kan
wel altijd in deze module instappen zonder voorkennis. In deze sessie wordt een vervolg gegeven hoe je van
een CPBW een meerwaarde maakt 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

Peter Engelborghs

MODULE 3 11.05 - 11.55u

MACHINEVEILIGHEID | Veiligheid bij Cobot-applicaties
Vandaag de dag zijn COBOT’s aan een opmars bezig. We staan stil bij wat wel en wat niet kan, zodat de
interactie mens-machine nog steeds op een veilige manier kan gebeuren en bij de verschillende
samenwerkingsmethodes en de eisen waaraan de beveiliging van de cobotapplicatie moeten voldoen.
Maarten Bouwen - safety solutions engineer, Pilz Belgium

Dagvoorzitter: Olivier Janssens

BRAND 3 | Systemen voor vluchtwegaanduidingen: Safety Way Guidance Systems
Je bent in een vreemd gebouw, misschien zelfs in een vreemd land. Het brandalarm weerklinkt. Wie vindt de
weg naar buiten? ISO16069 helpt ons veilig evacueren, zelfs in het duister. Vluchtwegaanduiding is veel meer
dan een verzameling pictogrammen, het is een goed doordacht en onderhouden systeem.
Johan Van Vlaenderen - advies in brandbeveiliging

Dagvoorzitter: Geert Blancke

EXTERNE DIENSTEN 3 | Gif in dieseluitlaat?
Dieselmotoren zijn wijd verspreid op de werkvloer. Hierdoor is dieseluitlaat een veel voorkomend beroepsrisico. Deze sessie bespreekt de samenstelling van dieseluitlaat en zijn mogelijke gezondheidseffecten bij
blootgestelde werknemers. Zo krijg je inzicht bij de keuze van blootstellingsindicatoren en een vooruitblik op
de verwachtte SCOEL-grenswaarden.
Stephan Keirsbilck - preventieadviseur-arbeidsarts, Idewe & arts, klinisch medewerker,
raadpleging voor Beroepsmatige en Milieugebonden Aandoeningen, UZ Leuven Dagvoorzitter: Patrik Daems
MILIEU 3 | Sorteren in uw bedrijf: duurzame verpakkingen in een circulair model
Zin om meer te weten rond het beheer en de valorisatie van afval? We belichten enerzijds de wettelijke
verplichtingen, maar geven anderzijds ook nuttige tips inzake sorteren van afval. We leggen doorheen de
sessie regelmatig de klemtoon op bedrijfsmatige verpakkingen en verpakkingsafval. Belangrijk hierbij is zeker
ook het concept design for circularity. Laten we samen gaan van circulair denken naar doen!
Jan Van Ranst - manager major account, Valipac

Dagvoorzitter: Annick Heynderickx

ERGONOMIE 2 | Multidisciplinair ergonomiebeleid in een distributiecentrum
In deze presentatie zal de multidisciplinaire samenwerking tussen de arbeidsarts en de ergonoom
uiteengezet worden. Dit zal geïllustreerd worden aan de hand van een casus over het optimaliseren van
ergonomische werkomstandigheden in een nieuw distributiecentrum van sportkledij. Hierbij werd gebruik
gemaakt van een oplossingsgericht en multidisciplinair 4-stappenmodel.
Gerrit Pollentier - preventieadviseur ergonomie, Mensura

Dagvoorzitter: Roeland Motmans

PSYCHOSOCIAAL 3 | Waarderend leiderschap als sleutel voor duurzame inzetbaarheid
Wat kan waarderend leiderschap betekenen om medewerkers duurzaam en vitaal in te zetten? Een waarderend leider ziet de kwaliteit achter de valkuil en de wens achter de klacht en blijft in zijn eigen kracht staan
met een gezonde dosis aan zelfreflectie. Hij heeft oog voor behoeften en geeft aandacht aan wat hij wil laten
groeien. Ook nieuwsgierig welke impact waarderend leiderschap kan hebben op het welzijn?
Hilde De Man - verantwoordelijke psychosociale aspecten, Idewe

Dagvoorzitter: Luc Goemaere

PREBENEREN 2 | HAZOP-tool
Korte inleiding en praktische oefening voor HAZOP met gebruik van de Prebes Excel HAZOP-tool.
Filip Van Orshaegen - senior consultant, Mapitec Engineering & Consultancy
Johan Geuens - senior consultant, Sertius
Dagvoorzitter: Peter Engelborghs

EHBO | Intervisie voor bedrijfshulpverleners: de verbandkoffer
Welke middelen zouden aanwezig kunnen zijn in een verbandkoffer? Dit alles is afhankelijk van je
risicoanalyse en het advies van de arbeidsarts. Hebben ontsmettingsmiddelen, steristrips, veiligheidsspelden en medicatie nog een plaats in deze koffer? Tijdens deze intervisie bespreken we de inhoud van
een EHBO-koffer.
Jan Vanbrabant - lesgever bedrijfsHulpVerlening, EduMedic bvba

Dagvoorzitter: Jan Vanbrabant

MODULE 4 11.55 - 12.40u

LUNCH 12.40 - 14.10u

ARBEIDSHYGIËNE 2 | Human Centric Lighting: wat betekent dit en hoe implementeren?
Wat is de impact van blauw (led) licht op de gezondheid? Hoe kan dit ondervangen worden door Human
Centric Lighting? Wat is HCL en welke invloed heeft HCL op de productiviteit van mensen? Wat is de WELL
standaard? Een antwoord op deze en vele andere vragen krijg je tijdens deze module.
Gert Huysmans - technology manager, Etap Lighting

Dagvoorzitter: Johnny Hermans

BRAND 4 | Wat kan je leren van brandpreventiecampagnes gericht op een woning?
Aandacht voor brandveiligheid is belangrijk, zowel thuis als op het werk. Mensen die zich bewust zijn van
mogelijke risico’s in hun woning en deze willen aanpakken, zullen dit ook doen op hun werkplek. Brandveiligheid en een brandveilig leven worden in de schijnwerpers gezet. Samen moeten we de krachten
bundelen voor één doel: nul doden en gewonden door brand.
Tim Renders - brandpreventieadviseur, hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant

Geert Blancke

EXTERNE DIENSTEN 4 | Legionella: van administratief beheer naar een praktische aanpak
Inrichtingen in Vlaanderen waar publieke personen gebruik maken van sanitaire installaties of die over
koeltorens beschikken, dienen een legionellabeheersplan op te maken. Nieuwbouwinstallaties hebben een
conformiteitsverplichting. Maar ook bedrijven kunnen te maken krijgen met legionellagroei in watersystemen.
Vaak verzandt een legionelladossier in een onnodig complex beheer. Hoe kan het beter?
Jan Van Bouwel - verantwoordelijke discipline arbeidshygiëne, Idewe

Dagvoorzitter: Patrik Daems

ZORGSYSTEMEN 1 | Ervaringen met ISO 9001:2015 en VCA**2008/5.1
Je wilt kennis nemen van ervaringen? Hun mislukkingen, successen, hun aanpak en volharding worden
tijdens deze toelichting, verstrekt door de zaakvoerder himself en op een eenvoudige en directe manier
voorgeschoteld. Zonder boe of ba. Op de man af ... we verwachten jou om met deze ervaringen kennis te
nemen en na de toelichting een gesprek aan te gaan met de zaakvoerder.
Jan De Witte - zaakvoerder, De Witte Vandecaveye bvba

Dagvoorzitter: Erik De Mulder

MVO 1 | Facilitymanagement en Human Recources: een onverwacht koppel
Preventie, milieu, HR, FM … zijn soms aparte eilandjes in een bedrijf. In deze bijdrage worden voorbeelden
gegeven hoe HR en FM elkaar kunnen versterken. De IFMA-werkgroep ‘duurzaam HR-FM’ heeft enkele van
deze principes in een rapport neergeschreven, dit rapport zal toegelicht worden.
Heidi Lenaerts - voorzitter werkgroep duurzaam HR-FM, IFMA

Dagvoorzitter: Ans Loncke

PSYCHOSOCIAAL 4 | Digital Detox & focus your brain!
We leven in een tijdperk van information overload en extreme afleiding. Als we geen meesterschap krijgen
over ons digitaal leven, zal technologie niet in ons voor- , maar in ons nadeel werken. Hierin wordt toegelicht
welke impact hyperconnectiviteit heeft op ons brein en waarom dit onze performantie aantast en onze
stressbeleving verhoogt. Je zal ook handvaten en tips krijgen om je focusvermogen weer op te krikken.
Florence Pérès - digital Detox-coach & consultant, Better Minds at Work

Dagvoorzitter: Luc Goemaere

PREBENEREN 2 | HAZOP-tool
Korte inleiding en praktische oefening voor HAZOP met gebruik van de Prebes Excel HAZOP-tool.
Filip Van Orshaegen - senior consultant, Mapitec Engineering & Consultancy
Johan Geuens - senior consultant, Sertius
Dagvoorzitter: Peter Engelborghs

EHBO | Intervisie voor bedrijfshulpverleners: de verbandkoffer
Welke middelen zouden aanwezig kunnen zijn in een verbandkoffer? Dit alles is afhankelijk van je
risicoanalyse en het advies van de arbeidsarts. Hebben ontsmettingsmiddelen, steristrips, veiligheidsspelden en medicatie nog een plaats in deze koffer? Tijdens deze intervisie bespreken we de inhoud van
een EHBO-koffer.
Jan Vanbrabant - lesgever bedrijfsHulpVerlening, EduMedic bvba

Dagvoorzitter: Jan Vanbrabant

MODULE 5 14.10 - 14.55u

KOFFIEPAUZE 14.55 - 15.25u

TRANSPORT EN LOGISTIEK | Lessen uit een (transport)ongeval in het buitenland
Een ernstig arbeidsongeval in België zorgt al voor werk en stress in een organisatie, maar wat als dit in het
buitenland gebeurt? Hoe omgaan met (buitenlandse) autoriteiten en op welke manier is de AD TWW via
internationale netwerken verbonden met haar buitenlandse collega’s? Welke informatie kan je bekomen?
Hoe kan je familie maximaal ondersteunen bij onder andere de bezoekjes in het buitenlands ziekenhuis?
Pieter Bolle - AD TWW, FOD WASO
Michaël Bogaert - HSSEQ & project manager, Vervaeke

Dagvoorzitter: Danny De Baere

VEILIG GEDRAG 1 | De 7 vaardigheden van de succesvolle preventieadviseur (herhaling wegens succes)
Het Provinciaal Veiligheidsinstituut deed een onderzoek naar de 7 vaardigheden van de succesvolle
preventieadviseur. Hoe hebben we dit onderzocht? Wat zijn dan deze 7 vaardigheden?
En hoe pas je ze toe in de praktijk?
Hanne Vermeiren - trainer, Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen

Dagvoorzitter: Luk Van Berendonck

BOUW 1 | Campagne ‘Asbest’ van Fedris en Constructiv
Blootstelling aan asbest is een ‘hot item’. Mede door het feit dat veel asbesthoudende materialen op het
einde van hun levensduur komen is er op alle niveaus een verscherpte aandacht voor deze problematiek.
Fedris en Constructiv lanceerden 6 maanden geleden samen een sensibiliseringscampagne die zich richt
naar werkgevers, werknemers, opdrachtgevers en particulieren. Tijd dus voor een stand van zaken.
Emmy Streuve - consultant, Constructiv

Dagvoorzitter: Koen Bollaerts

ZORGSYSTEMEN 2 | De ervaringen van een externe auditor in verband met zorgsystemen
De ervaringen die een externe auditor vergaard heeft tijdens de uitvoeringen van audits ten opzichte van ISO
managementsystemen en VCA worden in deze module haarfijn uitgelegd. Een unieke gelegenheid om deze
ervaringen te ontdekken.
Tom Audenaert - QSE-consultant, Audento

Dagvoorzitter: Erik De Mulder

MVO 2 / ZORGSYSTEMEN | De link tussen ISO 45001, ISO 14001 en ISO 26000
De integratie van verschillende zorgsystemen die elkaar deels overlappen is een probleem waarmee heel wat
bedrijven geconfronteerd worden. Verschillende overheden eisen in hun aanbestedingen, als gevolg van de
toepassing van de SDG’s, een zorgsysteem of bewijs met betrekking tot MVO. Vele bedrijven beschikken over
een ISO, maar weten niet hoe ze die kunnen uitbreiden en/of integreren met andere ISO’s.
Dirk De Wulf - preventieadviseur veiligheid, Ibeve

Dagvoorzitter: Ans Loncke

RISICOBEHEER | Risico-evaluatietechnieken
Hoe en waarom ‘wegen’ we risico’s? Wat mogen we verwachten van evaluatietechnieken en wat is ijdele
hoop? Wel Kinney of niet Kinney? Welke methoden zijn in de praktijk bruikbaar en wat zijn de voor- en
nadelen?
Marina Dhondt - H&S expert, WOOD.be

Dagvoorzitter: Johan Geuens

MODULE 6 15.25 - 16.15u

ARBEIDSHYGIËNE 3 | Geluidshinder in open kantooromgevingen
Onderzoek toont aan dat het overgrote deel van de medewerkers in kantooromgevingen zich gehinderd voelt
door lawaai, vooral van de collega’s. Veel van die ergernis kan voorkomen worden door een goed akoestisch
ontwerp van de werkplek. Daarbij dient evenveel aandacht besteed te worden aan het gebouw,
de inrichting, de uitrusting en het gedrag op de werkplek. Voor elk van deze facetten geven we concrete tips.
Pierre De Fonseca - senior consultant & zaakvoerder, Bureau De Fonseca

Dagvoorzitter: Johnny Hermans

GEZONDHEID 1 | Mijn werkplek, jouw thuis (ook voor verzorgingsinstellingen)
In samenwerking met KOTK en de koepels voor dienstenchequebedrijven en diensten voor gezinszorg werd
een methodiek ontwikkeld om meeroken door medewerkers bij klanten thuis, bespreekbaar te maken.
Paul Proot - preventieadviseur, Familiezorg
Silvia Van Cauter - stafmedewerker, Vlaams Instituut Gezond Leven

Dagvoorzitter: Els Wouters

BOUW 2 | Tracimat: ketenzorgsysteem als opstap naar een circulaire economie
Sinds 24/08/2018 dient een breker een verplicht onderscheid te maken tussen hoog- en laagmilieurisico puin.
Puin afkomstig van een selectieve sloop vergezeld van de nodige attesten van een sloopbeheerorganisatie
kan het label LMRP krijgen. Er wordt ingegaan op de werking van het ketenzorgsysteem en meer specifiek op
het sloopopvolgingsplan en de rollen van de verschillende actoren binnen het Tracimat-systeem.
Annelies Vanden Eynde - projectcoördinator, Tracimat

Dagvoorzitter: Koen Bollaerts

ZORGSYSTEMEN 3 | Praktische invulling blootstellingsrisico’s asbest
Vertaling en praktische tips, kaderend in boek VI, titel 3 van de codex, asbest risico voor jou op een duidelijke
manier toegelicht door een specialist in deze materie.
Peter Nagels - operational manager, Oesterbaai nv

Dagvoorzitter: Erik De Mulder

MVO 3 / ELEKTRICITEIT | Elektrische voertuigen & het elektriciteitstekort
In 2018 werd opnieuw gesteld dat de elektrische energievoorziening in België tijdens de winterperiode niet
meer zou gegarandeerd kunnen worden. Enerzijds moedigt de regering het gebruik van elektrische
voertuigen aan en anderzijds zou er net een tekort aan elektriciteit zijn. Hoe zit het op dit vlak met
laadinfrastructuur, thuisbatterijen, smart grid en wat kan het bedrijf ondernemen?
Michel Davidts - eMobility manager België & Luxemburg, Eneco

Dagvoorzitter: Ans Loncke

VEILIG GEDRAG 2 | Gedrag, de zwakke schakel bij veiligheid?
Tijdens deze interactieve presentatie kom je erachter hoe je ervoor kan zorgen dat medewerkers zich
verantwoordelijk gaan voelen voor hun veiligheid. Op basis van enkele eenvoudige wetenschappelijke
inzichten wordt tijdens de lezing uitgelegd hoe menselijk gedrag écht werkt. En hoe je het kan beïnvloeden …
Filip Janssens - veiligheidsadviseur, Samurai at Work

Dagvoorzitter: Luk Van Berendonck

PREBENEREN 3 | Risico-evaluatietechnieken
Oefeningen met gebruik van de verschillende technieken voor risico-evaluatie. Voor deze prebenerensessie
kan het nuttig zijn om de presentatie te volgen over risico-evaluatietechnieken die deze sessie voorafgaat.
De presentatie geldt als inleiding.
Marina Dhondt - H&S expert, WOOD.be en Johan Geuens - senior consultant, Sertius
PSYCHOSOCIAAL 5 | Intervisie interne vertrouwenspersonen

Peter Engelborghs
15.00 - 17.00u

Het LON-vertrouwenspersonen biedt de nodige netwerk opportuniteit en –ondersteuning aan voor vertrouwenspersonen, waarbij ook zij van elkaar kunnen leren. In deze sessies wordt via sterke interactie ingespeeld
daar waar de hoogste noden zijn. Op elke Prenne wordt deze intervisie mede vorm gegeven door elke enthousiaste deelnemer die eigen ervaring en kennis wil delen met collega’s, door de opbouw van een sterk netwerk
waar elk lid een meerwaarde betekent voor de ander. Deze module is enkel voor officieel aangestelden.
Luc Goemaere - personeels- en organisatieadviseur, psycholoog, Well2Work - HR-Sparringpartners
Sabine Stevens - preventieadviseur psychosociale aspecten, Idewe
Dagvoorzitter: Luc Goemaere

MODULE 7 16.15 - 17.00u

LOUNGE BAR 17.00 - 18.00u

ARBEIDSHYGIËNE 4 | Lawaaiblootstelling in industriële omgevingen
Hoewel de huidige wetgeving al meer dan 10 jaar van kracht is, erkent Fedris nog elk jaar meer dan één
persoon per werkdag voor doofheid veroorzaakt door lawaai op het werk. We tonen je een praktische aanpak
over hoe je de risico’s correct meet. Met praktijkvoorbeelden leer je hoe je meer uit de resultaten haalt en
ontdekt met welke saneringen u de geluidsblootstelling écht kan doen dalen.
Tom Segers - senior consultant, Bureau De Fonseca

Dagvoorzitter: Johnny Hermans

VERZORGINGSINSTELLINGEN 2 | Het nieuwe ARBIS: welke belangrijke wijzigingen zijn er?
Met de publicatie van het nieuwe ARBIS zijn er enkele belangrijke wijzigingen met onder andere impact op de
organisatie binnen de bedrijven (zorginstellingen). Het verplicht oprichten van een eigen interne dienst voor
fysische controle is een nieuw gegeven waaraan moet voldaan worden. Hoe dit alles kan gerealiseerd worden
en wat er nog meer aan nieuws is word je op deskundige wijze toegelicht.
Jolien Berlamont - nucleair inspecteur, FANC

Dagvoorzitter: Dominic Hermans

PBM | Relatie tussen gezondheid en voet-gerelateerde klachten – Epidemiologie
In welke mate zal een schoen de gezondheid van jouw werknemers beïnvloeden? Hoe kunnen ‘slechte’
veiligheidsschoenen een pathologie veroorzaken, behouden of zelfs zwaar verergeren? Waar moet je op
letten bij de aanschaf van veiligheidsschoenen? Hoe verminder je absenteïsme in jouw bedrijf en hoe
verminder je deze gerelateerde ziektekosten, hoe antwoord je op steunzolen, aanpassingen etc.
Ludo Guldentops - area sales manager, Bata Industrials

Dagvoorzitter: Guido Van Duren

ELEKTRICITEIT | Controles van elektrische installaties
Wat moeten de preventieadviseurs weten met betrekking tot de uit te voeren controles door de erkende
keuringsorganismen? Hoe moet de preventieadviseur de verslagen lezen en op wat moet men in het
bijzonder letten bij deze verslagen?
Guy D’Hoossche

Dagvoorzitter: Guy D’Hoossche

BOUW 3 | Wat is er nieuw aan laddernorm EN131?
Vanaf 1 januari 2018 is de nieuwe EN131 in voege. Een overzicht zal gegeven worden van de nieuwe
elementen ten opzichte van de vorige versie door een ladderfabrikant.
Johan van den Oetelaar - managing director, Zarges

Dagvoorzitter: Danny De Baere

GEZONDHEID 2 | AZ Delta: een preventief en duurzaam gezondheidsbeleid op de werkvloer
In deze tijden is het belangrijk ‘fit for the job’ te blijven, met gezondheid als fundament van het werkvermogen.
Vanuit de ‘zorg voor medewerkers’ investeert AZ Delta in een geïntegreerd welzijnsbeleid met gezondheid als
belangrijk onderdeel. Echter, hoe kader je het gezondheidsbeleid, zorg je voor integratie en voorkom je dat
gezondheid een ‘korte termijnoplossing’ is?
Purdy Bogaert - stafmedewerker P&O, AZ Delta

Dagvoorzitter: Els Wouters

PREBENEREN 3 | Risico-evaluatietechnieken
Oefeningen met gebruik van de verschillende technieken voor risico-evaluatie. Voor deze prebenerensessie
kan het nuttig zijn om de presentatie te volgen over risico-evaluatietechnieken die deze sessie voorafgaat.
De presentatie geldt als inleiding.
Marina Dhondt - H&S expert, WOOD.be en Johan Geuens - senior consultant, Sertius

Peter Engelborghs

PSYCHOSOCIAAL 5 | Intervisie interne vertrouwenspersonen
Het LON-vertrouwenspersonen biedt de nodige netwerk opportuniteit en –ondersteuning aan voor vertrouwenspersonen, waarbij ook zij van elkaar kunnen leren. In deze sessies wordt via sterke interactie ingespeeld
daar waar de hoogste noden zijn. Op elke Prenne wordt deze intervisie mede vorm gegeven door elke enthousiaste deelnemer die eigen ervaring en kennis wil delen met collega’s, door de opbouw van een sterk netwerk
waar elk lid een meerwaarde betekent voor de ander. Deze module is enkel voor officieel aangestelden.
Luc Goemaere - personeels- en organisatieadviseur, psycholoog, Well2Work - HR-Sparringpartners
Sabine Stevens - preventieadviseur psychosociale aspecten, Idewe
Dagvoorzitter: Luc Goemaere

PRENNE 49 MODULE OVERZICHT
MODULE 1 9.00u

Verzorgingsinstell. 1
Brand 1
Externe diensten 1
Milieu 1
Security
Psychosociaal 1
Prebeneren 1 (90 min)

MODULE 2 9.50u

€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 50

Ontbijt
8.00u

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

Module 1
9.00u

€ 25
€ 25
€ 25
€0
€ 25
€ 25
€ 50

Module 2
9.50u

MODULE 3 11.05u

Machineveiligheid
Brand 3
Externe diensten 3
Milieu 3
Ergonomie 2
Psychosociaal 3
Prebeneren 2 (90 min)
EHBO (120 min)

€0
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 50
€ 50

Pauze
10.35u

Module 3
11.05u

Module 4
11.55u

Lunch
12.40u

MODULE 5 14.10u

Transport en logistiek
Veilig gedrag 1
Bouw 1
Zorgsystemen 2
MVO 2
Risicobeheer

€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25

Module 5
14.10u

Pauze
14.55u

Module 6
15.25u

MODULE 7 16.15u

Arbeidshygiëne 4
Verzorgingsinst. 2
PBM
Elektriciteit
Bouw 3
Gezondheid 2
Prebeneren 3 (90 min)
Intervisie VP (120 min)

€ 25
€0
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 50
€ 50

MODULE 4 11.55u

Arbeidshygiëne 2
€ 25
Brand 4
€ 25
Externe diensten 4
€ 25
Zorgsystemen 1
€ 25
MVO 1
€ 25
Psychosociaal 4
€ 25
Prebeneren 2 (90 min) € 50
Intervisie BHV (120 min) € 50

MODULE 6 15.25u

Arbeidshygiëne 3
Gezondheid 1
Bouw 2
Zorgsystemen 3
MVO 3
Veilig gedrag 2
Prebeneren 3 (90 min)
Psycho 5 (120 min)

EXTRA OPTIES

Ontbijt
Lunch
Alle presentaties
All-in

Module 7
16.15u

Lounge bar
17.00u

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

€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€0
€ 25
€ 50
€ 50

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

€ 25
€ 50
€ 50
€ 249

