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Prebes award 2022 – Reglement 

Artikel 1 Doel 

De Prebes Award heeft tot doel studies in de vorm van eindwerken te belonen in zoverre die 
een essentiële bijdrage leveren tot het verbeteren en/of het stimuleren van welzijn op het 
werk. 
 
Artikel 2 Prijzen  

Er worden 3 prijzen toegekend ten bedrage van 750 euro voor niveau 1, 500 euro voor 
niveau 2 en 250 euro voor niveau 3. De jury maakt haar keuze onder de voorgelegde 
inzendingen. De jury kan beslissen de prijzen geheel of gedeeltelijk niet toe te kennen als 
blijkt dat de inzendingen niet voldoen aan de gestelde voorwaarden. De prijzen zullen aan de 
laureaten worden overhandigd tijdens een Prenne. 
 
Artikel 3 Deelname  

De deelname aan de wedstrijd is kosteloos. Iedereen die een opleiding heeft gevolgd in een 
erkend opleidingscentrum kan deelnemen. De prijs is ingesteld tot beloning van de auteurs 
van een eindwerk dat is ingediend voor het behalen van het getuigschrift van bijkomende 
vorming, specialisaties alle disciplines, niveau I – niveau II, (je bent pas preventieadviseur 
niveau II als je zowel de multidisciplinaire basismodule als de multidisciplinaire 
specialisatiemodule niveau II hebt gevolgd), alsook voor de basiscursus niveau III. 
 
Artikel 4 Documenten aanleveren 

De documenten kan je digitaal uploaden via www.prebes.be/prebes-award. De aan te 
leveren documenten zijn: het eindwerk en een attest of getuigschrift van het erkend 
opleidingscentrum waarin wordt bevestigd dat de kandidaat slaagde voor de opleiding.  
 
Kandidaten engageren zich, in het geval van winst, een samenvattende tekst van max. 5 
bladzijden (illustraties inbegrepen) voor opname in het kenniscentrum en eventueel voor 
publicatie in ons tijdschrift “Veiligheidsnieuws”. Gelieve erbij te vermelden indien er 
bedrijfsgevoelige info in de samenvatting opgenomen werd en we deze niet openbaar mogen 
maken. 
 
Indien de redactieraad van oordeel is dat je tekst kan gepubliceerd worden in 
Veiligheidsnieuws, dan ontvang je nog tijdig de verdere aanleverinstructies (en deadline) 
hiervan. 
 
Artikel 5 Taal 

Het eindwerk mag Nederlands- of Engelstalig zijn. De samenvatting van het eindwerk dient 
Nederlandstalig aangeleverd te worden. 
 
 

http://www.prebes.be/
http://www.prebes.be/prebes-award
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Artikel 6 Termijn 

De eindwerken kunnen ingestuurd worden aansluitend aan het kalenderjaar waarin ze 
verdedigd werden en dit vóór 1 maart 2022. Dit wil zeggen dat voor de Prebes award 2022 
enkel de eindwerken kunnen worden toegelaten die in 2021 succesvol werden verdedigd.   
 
Artikel 7 Eigendom 

De documenten blijven op het Coördinatiecentrum bewaard gedurende 1 jaar. Door hun 
deelname aan de wedstrijd aanvaarden de deelnemers dat hun documenten worden 
tentoongesteld, beoordeeld, beschikbaar gesteld via het kenniscentrum, gepubliceerd, als 
verkorte publicaties gebruikt zonder vergoeding. De auteur van het eindwerk blijft 
verantwoordelijk voor de inhoud en de betreffende bronvermelding die in het ingediende 
werk wordt opgenomen. 
 
Artikel 8 Jury 

De jury wordt voor de duur van 1 jaar samengesteld door de Raad van Bestuur van Prebes 
en kan zowel leden als niet leden van Prebes omvatten. 

Artikel 9 Reglement 

Door de deelname aanvaardt elke deelnemer het reglement van de wedstrijd.  
 
Artikel 10 Beoordeling 

De jury is bevoegd om geldig te delibereren wanneer tenminste drie van haar leden 
aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn. De jury maakt haar keuze uit de voorgelegde 
projecten. Teneinde in de grootst mogelijke mate te voldoen aan het door de prijs beoogde 
doel, maakt de jury een keuze en een beoordeling aan de hand van een overzicht van de 
voorgelegde werken. De jury neemt haar beslissingen na beraadslaging, met gewone 
meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter 
doorslaggevend. Over de in onderhavig reglement niet voorziene gevallen zal door de jury 
worden beslist na het inwinnen van de adviezen die ze nodig acht. De beslissingen van de 
jury zijn onherroepelijk. 

http://www.prebes.be/

