
7 modules rond bouw in 
samenwerking met VC-CS

VC-CS, de beroepsvereniging voor 
veiligheidscoördinatoren tijdelijke en 
mobiele bouwplaatsen, voorziet ver-
schillende modules rond het thema 
‘bouw’. De onderwerpen die onder 
andere besproken zullen worden, zijn: 
Erkenning van aannemers in enkele 
hoofdlijnen, interactie tussen preven-
tieadviseur en veiligheidscoördinator, 
sloopwerken gezien vanuit het stand-
punt van de veiligheidscoördinator, ... 
en nog veel meer.

Doorblader de folder en ontdek meer.

Voor deze feesteditie komt 
Marc Herremans spreken!

Prenne 50 moet gevierd worden! En 
daarom organiseren we 2 keynotes 
voor en na de middag door ‘motiva-
tional speaker’ Marc Herremans, een 
bekende triatleet. Hij vertelt hoe je een 
tegenslag kunt omzetten in een kans, 
hoe tegenslagen creativiteit en uitda-
gingen stimuleren, dat elk nadeel zijn 
voordeel heeft, hoe je je grenzen kunt 
verleggen door je te concentreren op 
het positieve & dat je door teamwork 
meer succes behaalt.
 

Let op! De plaatsen zijn beperkt.

PRENNE 50 IN LEUVEN
DONDERDAG 13/06/2019

Kom jij naar deze feesteditie?

Dit is jouw laatste papieren Prenne folder!

Prenne 51 wordt de start van Prenne 2.0. Één van de veranderingen is 
de verschuiving van de geprinte Prenne folder naar een digitaal module 
overzicht. Geen paniek. Wie van print houdt, kan het alsnog afdrukken. 
En gemakkelijk doorzoekbaar zal het trouwens ook zijn :-) Nu vraag je 
je af: hoe blijf ik dan op de hoogte van de Prenne’s? Schrijf je in voor 
onze Prenne mails via prebes.be/nieuwsbrief
 

Vaarwel papieren Prenne folder, het is online te doen nu!

PRENNE 50
13/06/2019

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.

prebes.be | info@prebes.be



MODULE 1 9.00u MODULE 2 9.50u

MODULE 3 11.05u MODULE 4 11.55u

MODULE 5 14.10u MODULE 6 15.25u

MODULE 7 16.15u

Bouw 1
Onderwijs 1
Multimedia 1
Elektriciteit 1
Externe diensten 1
Brand 1 
Security
Veilig gedrag 1
Prebeneren 1 (90 min)

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

Bouw 2
Onderwijs 2
Psychosociaal 1
Elektriciteit 2
Externe diensten 2
Brand 2 
Transport & logistiek
Veilig gedrag 2
Prebeneren 1 (90 min)

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

Bouw 3
Onderwijs 3
Psychosociaal 2
Elektriciteit 3
Externe diensten 3
Brand 3 
Verzorgingsinst. 1
Intervisie BHV (90 min)
Prebeneren 2 (90 min)

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

Bouw 4
Keynote
Psychosociaal 3
Zorgsystemen 1
Externe diensten 4
Brand 4 
Verzorgingsinst. 2
Intervisie BHV (90 min)
Prebeneren 2 (90 min)

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

Bouw 5
Keynote
Psychosociaal 4
Zorgsystemen 2
Milieu 1
Brand 5
Overheidsdiensten 
Machineveiligheid
Veilig gedrag 3

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

Bouw 6
Gezondheid 1
Ergonomie 1
PBM 1
Milieu 2
Verzekeringen
Intervisie VP (120 min)
Prebeneren 3 (90 min)

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

Bouw 7
Gezondheid 2
Ergonomie 2
PBM 2
Milieu 3
Multimedia 2
Intervisie VP (120 min)
Prebeneren 3 (90 min)

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

Onbijt
Lunch
Alle presentaties
All-in

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

€ 25
€ 50
€ 50
€ 249

EXTRA OPTIES

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

PRENNE 50 MODULE OVERZICHT

Ontbijt
8.00u

Module 2
9.50u

Module 1
9.00u

Module 3
11.05u

Pauze
10.35u

Module 4
11.55u

Lunch
12.40u

Module 5
14.10u

Pauze
14.55u

Module 6
15.25u

Lounge bar 
17.00u

Module 7
16.15u



MODULE 1 09.00 - 09.50uONTBIJT 08.00 - 09.00u

BOUW 1 | De erkenning van aannemers in enkele hoofdlijnen

Om een overheidsopdracht van bepaalde aard en omvang te kunnen uitvoeren moet de aannemer aan een aantal  
voorwaarden voldoen. De federale erkenningscommissie bij de FOD Economie bekijkt de technische bekwaamheid,  
financiële draagkracht en de professionele integriteit. De aannemers worden ingedeeld in bepaalde klassen en  
categorieën. Deze databank van erkende aannemers is publiekelijk beschikbaar.

Marc Duquet - adviseur, FOD Economie dienst erkenning van aannemers in de bouw   Dagvoorzitter: Jean-Pierre Van Lier

ONDERWIJS 1 | Toelichting wettelijk kader van taken, opdrachten van de preventieadviseur

De minimumduur van de prestaties van de preventieadviseurs van de IDPB wordt in overeenstemming met de Codex 
over het welzijn op het werk door de werkgever, het schoolbestuur, vastgelegd. Hierbij wordt rekening gehouden met 
de opdrachten en taken die aan de interne diensten toegewezen zijn. In deze sessie gaan we dieper in op de wettelijke 
taken en opdrachten rekening houdend met de onderwijsstructuur.

Franky Wauters - stafmedewerker veiligheid, gezondheid en milieu, Katholiek Onderwijs Vlaanderen   
Dagvoorzitter: Anthony Kets 

MULTIMEDIA 1 | Gamificatie

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

Mike Ptacek - CEO, Play it safe Dagvoorzitter: Paul Van Hauwermeiren

ELEKTRICITEIT 1 | Vlamboog Arc-Flash gevaar en de juiste PBM’s

Werknemers die aan industriële elektrische installaties werken, kunnen te maken krijgen met vlamboog gevaar.  
De juiste PBM’s kunnen ernstige lichamelijke letsels als gevolg van een vlamboog voorkomen. Wat moet je weten  
als preventieadviseur over de normeringen en testmethodes om een juist advies te kunnen brengen?

Wilmar Platenkamp - sales & product manager Benelux, Tranemo Dagvoorzitter: Dirk Wynants

EXTERNE DIENSTEN 1 | Griep: to be or not be vaccinated? That’s the question!

In deze presentatie gaan we kort in op het griepvirus, de infectie en het influenzavaccin. Wij richten ons op de risico- 
groepen en bieden een risicoanalyse aan. We gaan in op de beroepsgebondenheid van de infectie en de voor- en 
nadelen van griepvaccinatie voor werknemer en werkgever. Speciale aandacht wordt besteed aan de griepprik voor de 
gezondheidswerkers.

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

BRAND 1 | Evacuatie: de huidige wetgevingen 

Evacuatie in mijn gebouw? Na deze uitleg heb je een idee van welke doorgang in jouw gebouw dient te zijn.  
De verschillende regelgevingen wordt hier besproken vertrekkend van een voorbeeld.

Paul Peeters - senior consultant, A-First Dagvoorzitter: Kris Collier

SECURITY | Innovatieve technologie voor de beveiliging van havens & terminals

Met Europese steun ontwikkelen een aantal bedrijven en kennisinstellingen uit België en Nederland, gecoördineerd  
door Innos, het innovatienetwerk van Vias institute, en het Nederlandse DITSS, Dutch Institute for Technology, Safety & 
Security, een hoogtechnologische totaalaanpak voor het detecteren van afwijkende patronen met behulp van slimme 
dekzeilen, innovatieve hekwerken en dataverwerkende camera’s.

Vincent Leroy - project manager security & innovation, Vias Institute Dagvoorzitter: Koen Warnez

VEILIG GEDRAG 1 | Creëer een veilige organisatie waarbij professionals leren uit fouten 

Succes valt of staat met de professionals in alle lagen van de organisatie. Thema’s als vergroten van lerend vermogen, 
inzetten van techniek om kwaliteitsbewustzijn te stimuleren, zijn daarbij onmisbaar. Net als een inspirerende, veilige 
en professionele werkomgeving. Aandacht aan slim, veilig en efficiënt werken, creëert een organisatie die doelgericht, 
wendbaar en gezond is. 

Olivier Deprez - succesmanager divisie België, Infoland  Dagvoorzitter: Luk Van Berendonck

PREBENEREN 1 | CPBW (herhaling)                                                                                                                                 

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 je voorkomt 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: Lies Verstraete



MODULE 2 09.50 - 10.35u KOFFIEPAUZE 10.35 - 11.05u

BOUW 2 | Interactie tussen de preventieadviseur en de veiligheidscoördinator

De preventieadviseur adviseert de werkgever en de veiligheidscoördinator adviseert de persoon die hem aanstelt.  
Beide hebben een afzonderlijk takenpakket op een identiek werkterrein en interacties tussen de exploitatie en de 
bouwactiviteiten zijn steeds aanwezig. Veel vragen over de taakverdeling tussen deze twee preventiehouders. 

Giedo Van pellicom - zaakvoerder, preventieadviseur, veiligheidscoördinator, Arbeidsveiligheid & Expertise Van pellicom  
                                                                                                                                                         Dagvoorzitter: Jean-Pierre Van Lier

ONDERWIJS 2 | Rekentool simulatie uren preventie in het onderwijs 

Na 20 jaar waren de vorige versies van de Prebes richtlijn in het onderwijs aan herziening toe. De ad hoc werkgroep 
besliste om een totaal andere aanpak te gebruiken voor de berekening van “voldoende tijd” die de wet oplegt.  
Een nieuw rekenmodel “Leidraad tijdsbesteding IDPB in het onderwijs” werd uitgewerkt. In deze sessie stellen we  
het rekenmodel voor aan de hand van praktijkvoorbeelden. 

Franky Wauters - stafmedewerker veiligheid, gezondheid en milieu, Katholiek Onderwijs Vlaanderen  
Dagvoorzitter: Anthony Kets 

PSYCHOSOCIAAL 1 | Burning Boomers: de toekomst van burn-out op onze jongeren

Dat de jongste generatie op de arbeidsmarkt, de millennials steeds vaker bezwijkt onder stress en burnout, is bekend.  
De prestatiedruk die voortvloeit uit de hoge verwachtingen neemt ook bij de generatie GEN-Z toe. De generatie die  
zichzelf laten leiden tot faalangst en stress. Willemijn van Dommelen spreekt bevlogen over deze onbekende doelgroep 
en de gevaren van chronische stress op onze maatschappij.

Willemijn van Dommelen - CEO PRR-Consultancy (Pink Rebel Revolution) Dagvoorzitter: Luc Goemaere

ELEKTRICITEIT 2 | Uitwendige invloedsfactoren

Wat moet een preventieadviseur weten over uitwendige invloedsfactoren en wat is het belang daarvan bij het ontwerp, 
uitvoering en de ingebruikname van elektrische installaties? 

Bert Struys - adjunct productmanager elektriciteit, BTV Dagvoorzitter: Dirk Wynants

EXTERNE DIENSTEN 2 | Kleurenblindheid: een hindernis of een uitdaging?

Kleurenblindheid komt vaak voor. Op welke manier kan kleurenblindheid problemen veroorzaken? Welke maatregelen 
kan men nemen zodat kleurenblinden beter functioneren op het werk en veiliger kunnen werken? In deze workshop  
zal je leren wat kleurenblindheid is, wat de gevolgen zijn en welke mogelijkheden er zijn om kleurenblinden beter  
maatschappelijk te integreren. 

Paul Heirman - preventieadviseur arbeidsarts, Groep IDEWE  Dagvoorzitter: Patrik Daems

BRAND 2 | Het verhaal van het bierkaartje

De brandweer werkt per definitie niet preventief, maar reactief en vaak in dynamische risicovolle situaties. Toch kan 
men ook bij een hulpdienst proactief nadenken over risico’s. Met brandweermaninnood.be werken we al jaren aan een 
veiligere en performantere brandweer. Deze presentatie wil een inzicht geven hoe de brandweer van België probeert om 
te gaan met de risico’s van moderne binnenbrandbestrijding. 

Pieter Maes - brandweerman, Brandweer Brussel en oprichter Brandweerman In Nood opleidingsprogramma 
Dagvoorzitter: Danny De Baere

TRANSPORT EN LOGISTIEK | Technologische evoluties in veiligheid intern transport

In ieder bedrijf heeft men mobiele arbeidsmiddelen. In deze voordracht worden enkele technologische evoluties 
geschetst zoals metingen rijgedrag, bluespot, gordelsignalering, onbevoegd gebruik inlogmodules, enz. van heftruck- 
vervoer zodat er minder schade en ernstige arbeidsongevallen met dit soort mobiele arbeidsmiddelen gebeuren. 

Koen Terryn - zaakvoerder, Drivity Dagvoorzitter: Guido Vanhove

VEILIG GEDRAG 2 | Ik ga op vakantie en ik neem mee ... 

Veiligheid stopt niet als je het bedrijf verlaat. Veiligheid hoort een reflex te zijn, ook thuis, tijdens sport, in het verkeer ... 
Wat mogen we niet vergeten tijdens deze periode van het jaar, wanneer we met vakantie gaan? 

Jerry Verbrugghen - safety consultant, Vinçotte  Dagvoorzitter: Johan Geuens

PREBENEREN 1 | 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               Dagvoorzitter: Lies Verstraete



MODULE 3 11.05 - 11.55u

BOUW 3 | Funderingstechnieken gezien van het standpunt van de veiligheid

Grond wordt alsmaar schaarser en duurder. Meer en meer wordt in de hoogte gebouwd of tussen bestaande  
gebouwen en speciale technieken worden schering en inslag bij vele bouwprojecten. Tijdens deze sessie gaan we  
de meest courante funderingstechnieken overlopen. De juiste techniek kiezen in functie van het uit te voeren  
bouwwerk is 1 zaak. De juiste preventiemaatregelen zijn op zijn minst even belangrijk.

Jonas Bruneel - HSE-verantwoordelijke ,vzw ABEF  Dagvoorzitter: Jean-Pierre Van Lier

ONDERWIJS 3 | Nieuw doorlichtingsmodel onderwijs. Toelichting proces 4 EHBO

Je hebt dan een aantal gediplomeerde hulpverleners op je school en een ongevallenregistratiesysteem dat werkt …  
Ben je dan klaar voor de nieuwe onderwijsdoorlichting met zijn 4e proces: ongevallen en hulpverlening ? Of komt er  
meer bij kijken? Hoe toon je aan dat de processen die te maken hebben met EHBO, op een dynamische en  
systematische manier naar een hoger niveau worden gebracht? 

Jos Van Laeken - coördinerend preventieadviseur, GIDO Meetjesland Dagvoorzitter: Anthony Kets 

PSYCHOSOCIAAL 2 | Burn-out biomerkers: bloed als spiegel van de geest

Er bestaan op dit moment geen duidelijke diagnostische criteria voor burnout, deels door het ontbreken van een  
biomedische verklaring en biomerkers. Het onderzoek focust zich momenteel op de hypothalamus-hypofyse-bijnieras, 
autonoom zenuwstelsel, immuun systeem en metabole processen. Door kennis van de onderliggende mechanismes 
zullen we beter in staat zijn om burnout beter te begrijpen, voorkomen en behandelen.

Lode Godderis - hoogleraar KU Leuven, directeur Kennis, Informatie en Onderzoek, Groep IDEWE  
Dagvoorzitter: Luc Goemaere

ELEKTRICITEIT 3 | Instrumenten contractorveiligheid bij Elia

Op de website van Elia is zeer veel informatie te vinden voor contractoren: AVIL, AVIP, BVIL, BVIP ... De diverse  
instrumenten zullen overlopen worden - niet alleen in het kader van elektrische risico’s maar ook andere risico’s -  
en de verplichte opleidingstoetsen.

Jan Bergmans - contractor safety manager, Elia Dagvoorzitter: Dirk Wynants

EXTERNE DIENSTEN 3 | Casuïstiek arbeidsongevallen: werken op hoogte

Vallen van hoogte is de belangrijkste oorzaak van ernstige verwondingen en dodelijke ongevallen op de werkvloer. 
Enkele ernstige arbeidsongevallen worden besproken. Zeer uiteenlopende oorzaken als werkvoorbereiding,  
communicatie en taakverdeling, werkmethode en opleiding maar ook doordachte keuze en gebruik van  
hulpmiddelen en PBM komen aan bod.

Oona Coppens - senior consultant health & safety, Securex Dagvoorzitter: Patrik Daems

BRAND 3 | De preventieadviseur en link naar de hulpverleningszone 

Wanneer zal de preventieadviseur contact opnemen met de brandweer? Wat kan hij verwachten van de brandweer?  
Adviezen of een oefenbeleid.

Jan Herrygers - preventieadviseur  
& Danny Van Oeckel - preventiecoördinator, Brandweer Zone Rand                                                    Dagvoorzitter: Kris Collier

VERZORGINGSINSTELLINGEN 1 i.s.m. ARBEIDSHYGIËNE | Chemdirector: risico-inventarisatie en evaluatie tool

Groep IDEWE ontwikkelde een handige online tool om chemische producten en/of processen te inventariseren, risico’s 
te bepalen en te ranken. De data input en de identificatie van de gevareneigenschappen van stoffen is ondersteund door 
een databank van gevalideerde SDS-en alsook een stoffendatabestand van meer dan 230.000 stoffen. 

Eddy Coene - preventiedeskundige arbeidsveiligheid Groep IDEWE Dagvoorzitter: Dominic Hermans

EHBO | Intervisie Bedrijfshulpverlening: een ernstig arbeidsongeval CASE-study                                        

Naar aanleiding van een ernstig arbeidsongeval in het havengebied bespreken we in deze case: de fysieke handelingen, 
de organisatie en de psychosociale hulpverlening, die wordt verwacht van onze BHV’ers.

Jan Vanbrabant - lesgever, EduMedic bvba Dagvoorzitter: Jan Vanbrabant

PREBENEREN 2 | Prebeneren over Virtual Reality, van droom tot werkelijkheid                                                      

Wat kan VR betekenen in de wereld van preventie en welzijn op het werk? Het doel is inzicht te krijgen en te ervaren wat 
VR kan inhouden voor de werknemers op het werk wat betreft veiligheid, ergonomie en psychosociale aspecten. Tijdens 
deze workshop wordt onze medewerking gevraagd om onze input te geven voor het verder ontwikkelen van deze tech-
nologie in het kader van welzijn op het werk. 

Bram Van Oost - marketingmanager, PopPR Dagvoorzitter: Lies Verstraete



MODULE 4 11.55 - 12.40u LUNCH 12.40 - 14.10u

BOUW 4 | Sloopwerken gezien vanuit het standpunt van de veiligheidscoördinator

Grond wordt alsmaar schaarser en duurder. Betonstop of niet; slopen, herbouwen en renoveren wordt de boodschap. 
Tijdens deze sessie gaan we de meest courante technieken van de sloopwerken overlopen. De keuze van de juiste 
methode in functie van de omliggende omstandigheden is een eerste stap naar het succesvol slopen van een bouw-
werk. Maar ook de juiste preventiemaatregelen zijn op zijn minst even belangrijk.

Eric Burens - lid Raad van Bestuur, VC-CS Dagvoorzitter: Jean-Pierre Van Lier

KEYNOTE | To walk again

Marc Herremans is één van Belgisch bekendste triatleten. Hij nam deel aan verschillende Ironman wedstrijden, maar 
sinds 2002 is hij verlamd en neemt hij in een rolstoel deel aan deze sport. Marc vertelt hoe je een tegenslag kunt  
omzetten in een kans, hoe tegenslagen creativiteit en uitdagingen stimuleren, dat elk nadeel zijn voordeel heeft, hoe  
je je grenzen kunt verleggen door je te concentreren op het positieve & dat je door teamwork meer succes behaalt. 

Marc Herremans - motivational speaker, triatleet 
PSYCHOSOCIAAL 3 | BAT - Burn-out Assessment Tool: een nieuw meetinstrument voor burn-out

De onderzoeksgroep Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie (KU Leuven) deed onderzoek naar betrouwbare 
instrumenten om burn-out objectief in kaart te brengen. Het project leverde alvast 3 concrete resultaten: een nieuwe 
definitie van burnout, een betrouwbare meting via de BAT en een prevalentie studie van burn-out in Vlaanderen: hoeveel 
werkende Vlamingen hebben een burn-out en wat zijn de risicogroepen?

Steffie Desart - onderzoeksmedewerker, KU Leuven Dagvoorzitter: Luc Goemaere

ZORGSYSTEMEN 1 | Is ISO 45001:2018 echt zaligmakend? Bestaan er alternatieven?

Schenkt de toepassing van de ISO 45001 norm een duurzaam antwoord voor de uitdagingen van het welzijn op het 
werk? Blijft de standaard beperkt tot het implementeren van een veiligheidsmanagementsysteem? Toepasbaarheid en 
valkuilen worden je voorgeschoteld. Bestaat er wetenschappelijk onderzoek over het rendement van formele veiligheids-
zorgsystemen? Onverbloemde antwoorden tijdens deze sessie.

Jan Van Peteghem Dagvoorzitter: Erik De Mulder

EXTERNE DIENSTEN 4 | Als het fun gehalte hoog genoeg zit, hebben we dubbel effect

In 2017 koos Xperthis voluit voor het opzetten van een gezondheidsbeleid. Het werd een beleid op maat, gepland in een 
5-jarentraject met aandacht voor de noden en behoeften van de werknemers en sterk gefocust op verankering. Aanpak 
en resultaten van dit project wordt gebracht door betrokken preventieadviseurs.

Stépahnie Van Liederkerke - preventieadviseur Xperthis  
& Mia Van Laeken - verantwoordelijke discipline gezondheidspromotie, Groep IDEWE   Dagvoorzitter: Patrik Daems

BRAND 4 | Leerzame brand: Gevelbrand in Roubaix / Grenfel 

Wat is er gebeurd en kan dit ook in België ? Hoe zal de brandweer die hiermee geconfronteerd wordt deze interventies 
uitvoeren? Wat zijn de gevolgen qua nieuwe regelgeving?

Dieter Brants - majoor, Hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant Dagvoorzitter: Kris Collier

VERZORGINGSINSTELLINGEN 2 i.s.m. ERGONOMIE   
Hoe integreer je ergonomie in de dagelijkse werking van een ziekenhuis? 

Ergonomische aandachtspunten integreren in de dagelijkse werking van een ziekenhuis vergt een regelmatige samen-
werking tussen de gebruikers, aankoopdienst, technische dienst en de interne/externe dienst PBW. Op basis van een 
aantal voorbeelden tonen we hoe deze samenwerking wordt georganiseerd in UZ Leuven op het niveau van aankoop,  
bij de introductie van nieuwe werkwijzen en/of bij werkpostanalyses. 

Kristien Selis - Preventieadviseur ergonomie Groep IDEWE Dagvoorzitter: Dominic Hermans  

EHBO | Intervisie Bedrijfshulpverlening: een ernstig arbeidsongeval CASE-study

Naar aanleiding van een ernstig arbeidsongeval in het havengebied bespreken we in deze case: de fysieke handelingen, 
de organisatie en de psychosociale hulpverlening, die wordt verwacht van onze BHV’ers.

Jan Vanbrabant - lesgever, EduMedic bvba Dagvoorzitter: Jan Vanbrabant

PREBENEREN 2 | Prebeneren over Virtual Reality, van droom tot werkelijkheid

Wat kan VR betekenen in de wereld van preventie en welzijn op het werk? Het doel is inzicht te krijgen en te ervaren wat 
VR kan inhouden voor de werknemers op het werk wat betreft veiligheid, ergonomie en psychosociale aspecten. Tijdens 
deze workshop wordt onze medewerking gevraagd om onze input te geven voor het verder ontwikkelen van deze tech-
nologie in het kader van welzijn op het werk. 

Bram Van Oost - marketingmanager, PopPR Dagvoorzitter: Lies Verstraete



MODULE 5 14.10 - 14.55u KOFFIEPAUZE 14.55 - 15.25u

BOUW 5 | Overzicht van 20 jaar rechtspraak m.b.t. de tussenkomst van de VC bij TMB

De evolutie van de rechtspraak sedert het ontstaan van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk tot op heden. Behandeling van een aantal opmerkelijke uitspraken.  
De lessen dewelke hieruit dienen getrokken te worden.

Johan Durnez - advocaat-vennoot, Durnez Advocaten Dagvoorzitter: Jean-Pierre Van Lier

KEYNOTE | To walk again

Marc Herremans is één van Belgisch bekendste triatleten. Hij nam deel aan verschillende Ironman wedstrijden, maar 
sinds 2002 is hij verlamd en neemt hij in een rolstoel deel aan deze sport. Marc vertelt hoe je een tegenslag kunt  
omzetten in een kans, hoe tegenslagen creativiteit en uitdagingen stimuleren, dat elk nadeel zijn voordeel heeft, hoe  
je je grenzen kunt verleggen door je te concentreren op het positieve & dat je door teamwork meer succes behaalt. 

Marc Herremans - motivational speaker, triatleet 

PSYCHOSOCIAAL 4 | Duurzame Inzetbaarheid: Werkbaar Werk

In aanwezigheid van het kabinet van Vice-Eerste Minister Kris Peeters zal er aandacht besteed worden aan de rol die  
de overheid speelt in het ondersteunen van bedrijven in de materie: duurzame inzetbaarheid en burn-out, bekeken  
vanuit de beleidsbril!

Kathelijne Verboomen - adviseur arbeidsrecht, Kabinet Kris Peeters Dagvoorzitter: Luc Goemaere

ZORGSYSTEMEN 2 | VCA en ISO 9001:2015: ervaringen 

De jarenlange ervaringen die de onderneming opgebouwd heeft in verband met VCA en ISO 9001 worden met je 
gedeeld. Hun aanpak, implementatie, problemen en successen worden op een eerlijke manier voor je toegelicht.  
Een niet te missen ervaring.

Joëlle Blokland - HSEQ coördinator, J-Tec Material Handling Dagvoorzitter: Erik De Mulder

MILIEU 1 | Wetgeving geluid: theorie en praktijk

In onze hedendaagse samenleving is geluid ingeburgerd. De aanwezigheid van geluid wordt door sommigen zeer 
gewaardeerd en kan plezierige gevoelens oproepen, maar door anderen verwenst en kan aanleiding geven tot ernstige 
hinder. Wanneer is geluid hinderlijk? Welke relatie is er tussen het uitgestraalde geluid en de hinder die dit bij de mens 
veroorzaakt?

Christian Busschots - erkend MER deskundige geluid & trillingen, Acoustical Engineering nv  
Dagvoorzitter: Annick Heynderickx

BRAND 5 | Veiligheidssignalisatie en noodverlichting

Wat heb je nodig aan signalisatie en verlichting?

Johan Van Vlaenderen  Dagvoorzitter: Kris Collier

OVERHEIDSDIENSTEN | Aanpak van GDPR binnen de federale overheden

Vanaf 25 mei 2018 is de GDPR van kracht geworden, ook voor federale overheden. In welke mate wordt de preventie-
adviseur met deze nieuwe regelgeving geconfronteerd? Tijdens deze sessie wordt de GDPR toegelicht zoals die wordt 
toegepast binnen de federale overheden. Eveneens wordt meegegeven hoe een interne preventiedienst deze nieuwe 
verordening in de praktijk heeft omgezet. 

Norgue Laridon - functionaris voor de gegevensbescherming, FOD WASO Dagvoorzitter: Christl Bollé

MACHINEVEILIGHEID | Artificiële Intelligentie: realiteit of fictie?

Er wordt veel over gezegd en geschreven, maar wat men eigenlijk met AI bedoeld is vaak onduidelijk. Aan de hand van 
een pragmatische aanpak willen we een realistisch beeld schetsen van AI, wat de mogelijkheden zijn, maar evengoed 
de beperkingen aankaarten. We kijken ook specifiek naar de acties die er op Europees niveau gebeuren rond AI en de 
machinerichtlijn. 

Jelle Hoedemaekers - expert ICT normalisatie  
& Stephan Belaen - expert technische regelgeving, Agoria                                                               Dagvoorzitter: Philip Pierloz

VEILIG GEDRAG 3 | Veiligheidscultuur certificeren: helpt dat ongevallen voorkomen?

Iedere organisatie wil het aantal ongevallen op de werkvloer beperken. En geen enkele medewerker wil zichzelf of 
anderen in gevaar brengen. Als alle veiligheidssystemen werken en collega´s kennen alle instructies, dan haal je de 
audits wel. Maar zorgt dit ook voor minder ongevallen? Ligt de oplossing wellicht in de veiligheidscultuur en helpt  
certificatie op de Veiligheidsladder daarbij? 

Kaat van der Haar - expert veiligheidsladder, NEN  
& Filip Janssens - veiligheidsadviseur, Samurai at Work                                                      Dagvoorzitter: Luk Van Berendonck



MODULE 6 15.25 - 16.15u

BOUW 6 | De verzekering beroepsaansprakelijkheid van VC-CS

Tijdens deze presentatie kom je meer te weten over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van VC-CS.  
We gaan dieper in op wie hier gebruik kan van maken, de waarborgen van de verzekering en hoe  
schadegevallen behandeld worden.

Anne Snijkers - claims advisor, claims department professional liability, Marsh nv  
Dagvoorzitter: Jean-Pierre Van Lier

GEZONDHEID 1 | Gezond op de werkvloer

Voorziet jouw onderneming een aantrekkelijke fruitmand of rookstopsessies? Dit zijn alvast eerste stappen 
naar een werkomgeving die een gezonde leefstijl bij werknemers stimuleert. Hoe je een preventief gezond-
heidsbeleid uitbouwt en de hulp die je hiervoor in de vorm van subsidies kunt ontvangen, kom je in deze 
sessie te weten. 

Karlien Devloo - stafmedewerker Gezond Werken, Vlaams Instituut Gezond Leven Dagvoorzitter: Els Wouters

ERGONOMIE 1 | Risicoanalyse ergonomie als input voor re-integratie

Naar aanleiding van een hoog ziekteverzuim gerelateerd aan het bewegingsapparaat, werd een ergonomie-
beleid opgezet. Preventief wordt een risicoanalyse ergonomie van alle werkposten uitgevoerd. Curatief zet de 
ergonoom in op de individuele re-integratie. In een eerste gesprek wordt gepeild naar motivatie en mogelijk-
heden van de medewerker. Op basis van de risicoanalyse kan gezocht worden naar een job match.

Britt Coomans - adviseur ergonomie, CLB Dagvoorzitter: Roeland Motmans

PBM 1 | Huidprotectie, -reiniging en verzorging in het algemeen

Huidreiniging, met in het bijzonder aandacht voor nieuwe ontwikkelingen zoals OptiTens, een unieke combi-
natie van tensiden die de reiniging vergemakkelijken maar wel gecombineerd met een hoge huidverdraag-
zaamheid. En daarnaast: natuurlijke schuurkorrels, eigenschappen en voordelen hiervan voor mens en milieu.

Paul van Delft - business development manager benelux, Peter Greven Physioderm  
Dagvoorzitter: Guido Van Duren

MILIEU 2 | Duurzame gebouwencertificatie BREEAM, focus op comfort/gezondheidsaspecten

BREEAM wordt wereldwijd gebruikt als gids en maatstaf voor certificatie van duurzame nieuwbouw en grote 
renovaties, met focus op 9 duurzaamheidsgebieden. Het doel is steeds om te komen tot een duurzaam 
gebouw zonder inboeten op comfort en het streven naar een comfortsverbetering voor de gebruikers.  
Tijdens de constructiefase wordt gestreefd naar een zo beperkt mogelijke impact op de omgeving.

Maarten Cumps - expert consulent, Exergie cbva Dagvoorzitter: Annick Heynderickx

VERZEKERINGEN | Telewerk bekeken vanuit een arbeidsongevallenverzekeringsstandpunt

Ten gevolge van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken is er  
geen verschil meer tussen een occasioneel en structureel telewerker. De praktische verzekeringstechnische 
gevolgen, gevallenstudies uit het verleden en enkele praktische tips zullen aan bod komen.

Ellen Vermeyen en Brigitte Bert - safety engineer, AXA  Dagvoorzitter: Danny De Baere

PSYCHOSOCIAAL 5 | Intervisie vertrouwenspersonen - enkel voor officieel intern aangestelden     

Het LON-vertrouwenspersonen biedt het nodige netwerk en ondersteuning aan voor de vertrouwens- 
personen, waarbij zij vooral van elkaar kunnen leren. Via sterke interactie wordt ingespeeld daar waar de 
hoogste noden zijn. Op elke Prenne wordt deze intervisie vorm gegeven door elke enthousiaste deelnemer die 
de 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. De module start om 15.00u.

Luc Goemaere - personeels- en organisatieadviseur, psycholoog, Well2Work - HR-Sparringpartners  
& Sabine Stevens - preventieadviseur psychosociale aspecten, Groep IDEWE       Dagvoorzitter: Luc Goemaere

PREBENEREN 3 | HAZOP met Excel-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, RI&E bvba                                                 Dagvoorzitter: Lies Verstraete



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

BOUW 7 | Knelpunten bij de toepassing van het KB tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

Wat ooit een vrij eenvoudige regelgeving was werd door wijzigingen – nota bene onder druk van stakeholders 
in de bouwsector – complexer en soms onleesbaar. Dit veroorzaakte nog meer problemen in de toepassing 
van het KB TMB. Sommigen gingen tot eigen interpretatie en dat leidt nu tot conflictsituaties. Identificatie en 
ontrafeling van de knelpunten is een noodzaak. Ze uitsluiten des te meer.

Jean-Pierre Van Lier - voorzitter, VC-CS & zaakvoerder, Van Lier & Partners  
                                                                                                                                     Dagvoorzitter: Jean-Pierre Van Lier

GEZONDHEID 2 | Gezonder vergaderen doe je zo

Gezond vergaderen. Dat is meer dan een stukje fruit aanbieden of even rechtstaan tijdens de pauze. 
Benieuwd wat je allemaal kan doen voor een gezonde, productieve vergadering? Ontdek het in deze sessie. 
Zo zorg je ervoor dat medewerkers goed in hun vel zitten, creatief en productief kunnen vergaderen.

Silvia Van Cauter - stafmedewerker Gezond Werken, Vlaams Instituut Gezond Leven  
Dagvoorzitter: Els Wouters

ERGONOMIE 2 | Hoe effect hebben als preventieadviseur ergonomie?

Om investeringen in het kader van ergonomie maximaal te laten renderen werd een methodiek gericht op 
effectiviteit ontwikkeld. Duidelijke en realistische resultaatsverwachtingen worden geconcretiseerd binnen 
de reële context. Via uitgewerkte voorbeelden wordt aangetoond hoe deze aanpak zowel door de externe als 
door de interne preventieadviseur toegepast kan worden. 

Ellen Suy - preventieadviseur ergonomie, Liantis Dagvoorzitter: Roeland Motmans

PBM 2 | Fair en circulair

Wordt jouw werk- en veiligheidskleding gemaakt in eerlijke werkomstandigheden? En wat gebeurt er met de 
kleding wanneer ze aan vervanging toe is? Aan het woord een Belgische fabrikant van werk- en veiligheids-
kleding die het engagement aangaat om sociaal verantwoorde en circulaire werk-en veiligheidskleding op de 
markt te brengen. Wat, waarom en vooral, hoe, verneem je in deze sessie.

Filip Lietaer - zaakvoeder, Belconfect & Leen Scheers - Invensus 
& Saartje Boutsen - CSR consultant, Fair Wear Foundation                                 Dagvoorzitter: Guido Van Duren

MILIEU 3 | Vlaanderen wapent zich tegen waterschaarste. Hoe wapen ik me als bedrijf?

België staat op de 38e plaats op de wereldranglijst van landen die in de nabije toekomst aan ernstige water-
tekorten zullen lijden. Door opeenvolgende droge zomers, stijgt de bewustwording en ook bedrijven beginnen 
zich te wapenen. Maar ook vanuit wetgevend kader komen veranderingen op ons af. Wat kan je doen als 
bedrijf om hierop in te spelen? Hoe zelfvoorzienend kan je zijn? 

Rilke Raes - zaakvoerder water expert - Ovadis bvba  Dagvoorzitter: Annick Heynderickx

MULTIMEDIA 2 | Wat kan Beswic betekenen voor mij als preventieadviseur?

Op Beswic, het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk, staat zeer veel bruikbare informatie voor 
een preventieadviseur over diverse (gekende en minder gekende) risico’s, welzijnsdomeinen en sectoren.  
In deze presentatie zal een overzicht gegeven worden van de functionaliteit en de informatie. Ideaal als 
update en verbreding van de welzijnskennis.

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

PSYCHOSOCIAAL 5 | Intervisie vertrouwenspersonen - enkel voor officïeel intern aangestelden

Het LON-vertrouwenspersonen biedt het nodige netwerk en ondersteuning aan voor de vertrouwens- 
personen, waarbij zij vooral van elkaar kunnen leren. Via sterke interactie wordt ingespeeld daar waar de 
hoogste noden zijn. Op elke Prenne wordt deze intervisie vorm gegeven door elke enthousiaste deelnemer die 
de eigen ervaring en kennis wil delen met collega’s, door de opbouw van een sterk netwerk waar elk lid een 
meerwaarde betekent voor de ander.

Luc Goemaere - personeels- en organisatieadviseur, psycholoog, Well2Work - HR-Sparringpartners  
& Sabine Stevens - preventieadviseur psychosociale aspecten, Groep IDEWE         Dagvoorzitter: Luc 
Goemaere
PREBENEREN 3 | HAZOP met Excel-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, RI&E bvba                                                 Dagvoorzitter: Lies Verstraete



PRAKTISCH
Donderdag 13/06/2019
Brabantlaan 1, 3001 Leuven

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

* De intervisie sessie duurt 120 min. 
Deelnemers krijgen een attest voor bijscholing. 

PRENNE 51 PRENNE 52 PRENNE 53 PRENNE 54

17/09/2019
in Thor Central 

05/12/2019
in Ter Elst 

19/03/2020
in Brabanthal 

18/06/2020
in Flanders Expo

VOLGENDE  PRENNE DATA
Zet ze alvast in je agenda!

  PRAKTISCHE INFORMATIE
Handig om te weten!


