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De Prenne is een evenement vanuit Prebes waar je netwerkt, opleidingen 
volgt en een bezoekje kan brengen aan de vakbeurs, de Commerial Corner.

Netwerken
Ontmoet medepreven-
tieadviseurs, deel al je 
ervaringen en leg volop 

nieuwe contacten.

Opleiding
Stel je dag samen door 
te kiezen uit het breed 
aanbod van opleidings-

modules.

Commercial Corner
Ontdek hier de nieuwe 
producten, diensten en 
de laatste trends uit de 

veiligheidsmarkt.
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40 PRENNE’S
Deze Prenne vieren we onze 40ste 
Prenne. Hiep hoera voor onszelf!

9 JAAR
In maart 2007 hielden we onze allereerste 
Prenne. Toen hadden we 368 deelnemers!

926 DEELNEMERS
Ons record van Prenne deelnemers behaalden we op 
Prenne 27 (19-09-2013) in Flanders Expo te Gent! 

8 LOCATIES
Sinds maart 2007 hebben we met onze Prenne’s maar 
liefst 8 verschillende locaties in Vlaanderen bezocht!

Deze Prenne is een samenwerking met de vzw BSOH. 
De Belgian Society for Occupational Hygiene staat voor 
de Belgische gemeenschap van arbeidshygiënisten, 
die gewijd is aan de discipline en de toepassing van 
de arbeidshygiëne. 

IN SAMENWERKING MET WAT IS ARBEIDSHYGIËNE?
Volgens de International Occupational Hygiene  
Association is arbeidshygiëne de discipline van het 
anticiperen, herkennen, beheersen en evalueren van 
gevaren voor de gezondheid in de werkomgeving met 
als doel de bescherming van de gezondheid en het 
welzijn van de werknemers en de gemeenschap in 
het algemeen.” BSOH voorziet deze Prenne 7 modules 
over arbeidshygiëne. Deze gaan van blootstelling aan 
elektromagnetische velden, tot opvolging van asbest, 
tot omgaan met geluidsniveaus.



Ontbijt

09.00u - 09.50u

Module 1

BRAND 1 Regels van goed vakmanschap: keuze en plaatsing van draagbare en mobiele blustoestellen
Brandblussers zijn overal, maar is er nog recent nagedacht over de keuze en de plaatsing van de toestellen? Zijn er aanpassingen 
aan het gebouw of de bestemming gebeurd? Zijn er nieuwe risico’s? Is de bestaande toestand wel conform en doordacht? Tijd om de 
RGV te nemen en eens af te toetsen. Deze RGV vertaalt en vervolledigt de ISO11602-1 norm met de in België geldende wetten, regels 
en gebruiken.  
Johan Van Vlaenderen - Bedrijfsleider, Statamat, Fireforum Dagvoorzitter: Peter Wydooghe

08.00u - 09.00u

EHBO Brandwondenslachtoffers in het bedrijf
De kans dat een medewerker op het werkterrein ernstig verbrand geraakt is relatief groot omwille van de specifieke risico’s eigen aan 
het bedrijf. De letsels variëren van thermische-, chemische- vlam tot elektrische brandwonden. De mate van preventie, de efficiëntie 
van de EHBO procedure en de snelheid van doorverwijzing naar een gespecialiseerd centrum zullen de ernst van de littekens en  
invaliditeit bepalen. De preventieadviseur speelt hierin een cruciale rol. 
Frans Vanwingh - Adjunct hoofdverpleegkundige, brandwonden centrum UZ Leuven Dagvoorzitter: Yvan van Damme

ERGONOMIE 1 Binnenklimaat en productiviteit van de gebruikers
Beheer van binnenklimaat als onderdeel van welzijn op het werk, heeft heel wat raakpunten met meer technische aspecten van 
beheer van gebouwen: uitdagingen voor de preventieadviseur. Over de invloed van binnenklimaat op de productiviteit van gebrui-
kers gebeurt veel onderzoek. Met het thermisch comfort als eerste bron van klachten komen ook visueel en akoestisch comfort en 
luchtkwaliteit aan bod. 
To Simons  Dagvoorzitter: Jolien Van Pamel

ONDERWIJS 1 Play Pauze Stop op school
Tijdens deze interactieve sessie staat onze Play Pauze Stop strategie centraal: leer je kinderen om van schermhouding te veranderen, 
actief te pauzeren én op tijd te stoppen. We bieden je de nodige informatie, tips en tricks aan om samen met je leerlingen te ontdek-
ken hoe gezond beeldschermgebruik in de praktijk kan. Uittesten en van gedachten wisselen staan hier centraal.
Nathalie Verdonckt - Consulenten dienst productontwikkeling, Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen   

Dagvoorzitter: Lieve Sablain

MILIEU 1 VLAREM-treinen toegekomen in 2016. Welke gevolgen brengt dit met zich mee?
Op 26 augustus 2016 werd de Vlarem-trein en zomertrein 2015 eindelijk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze treinen 
wijzigen Vlarem II, Vlarel, het project-MER-besluit, het stooktoestellenbesluit, het milieuhandhavingsbesluit, Vlarema en het besluit 
inzake verhandelbare emissierechten. 
Fien Decaluwé  Dagvoorzitter: Annick Heynderickx

PREBENEREN 1 Veiligheidscultuur in organisaties: de ontwikkeling van een integraal meet- en verbeterinstrument 
Om veiligheidscultuur binnen een organisatie te meten en te verbeteren is het van belang om zowel technische, organisatorische als 
menselijke factoren te includeren. De Universiteit Antwerpen (Leerstoel Vandeputte) werkt aan een integrale tool die al deze facto-
ren integreert. Tijdens deze interactieve sessie zal – gebaseerd op jullie ervaring en expertise – een eerste versie van de tool getest 
worden op bruikbaarheid, duidelijkheid en volledigheid.
Karolien van Nuenen - Doctoraats-onderzoeker, Veiligheidswetenschappen, U-Antwerpen Dagvoorzitter: Lieve De Keyser

90’

PSYCHOSOCIAAL WELZIJN 1 Brains, heart and guts: van risicoanalyse naar actieplan
In deze module worden veel voorkomende hindernissen bij de overgang van risicoanalyse naar actieplan besproken. Via een actuele 
casus leer je hoe je tijdens de analyse al een draagvlak creëert voor verdere maatregelen en hoe je de klant inspireert om tot actie 
over te gaan. Een geslaagd actieplan uit de grond stampen vraagt niet enkel brains, maar ook een flinke dosis heart and guts!  
Jo Van Roye - Preventieadviseur psychosociale aspecten, Mensura Dagvoorzitter: Luc Goemaere

ARBEIDSHYGIËNE 1 Opvolging van asbest in gebouwen en bij werken a.d.h.v. metingen (lucht en materiaal analyse)
Asbest is nog steeds veelvuldig aanwezig in oude gebouwen en installaties. Tijdens werkzaamhedens dient asbestblootstelling 
vermeden te worden. Analyse van materialen en luchtmetingen maken deel uit van de technieken om een asbestprobleem in kaart 
te brengen. Een overzicht van meettechnieken en de interpretatie van de resultaten van de meettechnieken in functie van bestaande 
grens en actiewaarden. 
Jan Van Bouwel - Departements-verantwoordelijke industriële hygiëne, IBEVE Dagvoorzitter: Maurits De Ridder

SECURITY 1 Toekomstige security dreigingen voor het bedrijfsleven
Dreigingen op het vlak van security wijzigen voortdurend en zijn sterk onderhevig aan criminele trends en ontwikkelingen op het vlak 
van nieuwe technologieën. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een andere mindset ten opzichte van security binnen de organisatie 
zich opdringt. Daarnaast is de prangende vraag aan welke dreigingen het bedrijfsleven zich in de toekomst nog kan verwachten en 
niet onbelangrijk, hoe kunnen ze zich ertegen wapenen? 
Rudy Neefs - Director corporate security EMEA, Tech Data Dorp Dagvoorzitter: Henk Lievens



09.50u - 10.35u

Module 2 Koffiepauze

10.35u - 11.05u

BRAND 2 NBN S21-050 Keuring en onderhoud van draagbare brandblussers
Deze norm werd opgesteld om de kwaliteit van het onderhoud van draagbare brandblussers te garanderen. Hoe wordt deze norm 
nu uitgevoerd in de praktijk? Waaraan moeten de onderhoudsbedrijven voldoen, en hoe wordt dit opgevolgd? Een blik achter de 
schermen toont ons de meerwaarde die deze certificatie ons biedt.
Christian Leplat - General manager, Apragaz, Fireforum Dagvoorzitter: Peter Wydooghe

VERZORGINGSINSTELLINGEN 1 Van hef- en tiltechnieken tot integrale ergonomie in de zorg, een positieve evolutie
Wat gegroeid is uit de vroegere ‘hef- en tiltechnieken voor verpleegkundigen’ is geëvolueerd naar een ziekenhuis brede ergonomische 
aanpak die rekening houdt met alle medewerkers, de ouder wordende medewerkers, de verhoogde werkdruk en een steeds ‘zwaar-
dere’ patiëntenpopulatie. Bewust omgaan met je lichaam is dan ook de rode draad in dit verhaal.
Filip Buckens - Ergonoom- verpleegkundige, UZG Dagvoorzitter: Dominic Hermans

ERGONOMIE 2 Veilig en gezond werken door gebruiksgericht ontwerpen
We leven en werken in een steeds veiligere omgeving. Toch is het zo dat veel veiligheids- en welzijnsproblemen hun oorsprong 
hebben op de tekentafel. De kunst is om als preventieadviseur deze problemen al in deze fase aan het licht te brengen, zodat ze 
zeer vroeg en goedkoop kunnen opgelost worden. Gebruiksgericht ontwerpen of ‘human centered design’ kan hier een heel goede 
houvast bieden. 
Maarten Cox - Preventieadviseur niveau 1 ergonomie, Securex Dagvoorzitter: Roeland Motmans

ONDERWIJS 2 Lawaai in het onderwijs, een onderschat risico?
Wanneer geluid als onnodig en hinderlijk ervaren wordt, spreekt men over lawaai. Dat lawaai de oorzaak van een stijgend risico op 
gehoorbeschadiging is, werd ons door de media meermaals duidelijk gemaakt. Maar dat dit zich specifiek in het onderwijs voordoet, 
krijgt veel minder aandacht. In deze module willen we het risico en de gevolgen benadrukken en ook met praktische voorbeelden 
aantonen dat het mogelijk is om op verschillende manieren actie te ondernemen. 
Stefaan Dhondt - Coördinerend preventieadviseur, Katholiek onderwijs Sint-Trudo, Brugge Dagvoorzitter: Lieve Sablain

RISICOBEHEER 1 Welke risicoanalysemethode kiezen?
ISO31000 en ISO31010 geven zeer gedetailleerde richtlijnen voor risicoanalyse en de keuze van risicoanalysemethoden.  
Deze presentatie omvat een introductie en geeft duiding bij de lange lijst van 31 technieken om de keuze te vereenvoudigen.
Luc Goossens - Adviseur risicobeheer facilitair, KBC Groep NV Dagvoorzitter: Johan Geuens

PSYCHO 2 Hoe omgaan met covert pestgedrag, intimidatie en passief agressief gedrag op de werkvloer 
Agressie is nog steeds aan de orde maar steeds meer mensen nemen nu hun toevlucht tot covert pestgedrag of intimidatie zonder 
expliciet naar geweld te gaan grijpen. Ze worden dus slimmer, want ze weten dat agressief gedrag niet (meer) getolereerd wordt. 
Collega’s zitten wel opgezadeld met de ongemakken, angst, frustratie, stress. In deze sessie wordt tevens besproken hoe hiermee 
best wordt omgegaan.  
Rishi Panchasara - Zaakvoerder, Ipse BVBA Dagvoorzitter: Luc Goemaere

PREBENEREN 1 Veiligheidscultuur in organisaties: de ontwikkeling van een integraal meet- en verbeterinstrument 
Om veiligheidscultuur binnen een organisatie te meten en te verbeteren is het van belang om zowel technische, organisatorische als 
menselijke factoren te includeren. De Universiteit Antwerpen (Leerstoel Vandeputte) werkt aan een integrale tool die al deze facto-
ren integreert. Tijdens deze interactieve sessie zal – gebaseerd op jullie ervaring en expertise – een eerste versie van de tool getest 
worden op bruikbaarheid, duidelijkheid en volledigheid.
Karolien van Nuenen - Doctoraats-onderzoeker, Veiligheidswetenschappen, U-Antwerpen Dagvoorzitter: Lieve De Keyser

90’

ARBEIDSHYGIËNE 2 Hoe de niet-selectieve meting de AH van dienst kan zijn: niet-selectieve metingen van VOC’s 
Het gebruik van niet-selectieve meetapparatuur, vb een PID (Photo Inionization Detector) kan antwoord bieden op arbeids- 
hygiënische vraagstukken. In een oogopslag kan piekblootstelling, korte- en lange termijn blootstelling worden geanalyseerd.  
Ook blootstellingsbronnen kunnen opgespoord worden of het blootstellingspatroon in kaart gebracht. De PID is een krachtig meet-
instrument dat de nodige attentie verdient.  
Jonathan Jouret - Preventiedeskundige industriële hygiëne ,Mensura Dagvoorzitter: Maurits De Ridder

SECURITY 2 Beveiliging in het algemeen en de complexe problemen die nog op ons af komen 
Securityproblemen waar de bedrijven in de nabije toekomst zullen mee te maken krijgen en hoe ze dit het best zouden aanpakken.  
Rudy Neefs - Director corporate security EMEA, Tech Data Dorp Dagvoorzitter: Henk Lievens



11.05u - 11.55u

Module 3

BRAND 3 Het collectief beschermingsmiddel bij uitstek: de brandblusser 
Elke preventieadviseur herkent het, weet wat het is en heeft een brandbestrijdingsmiddel in huis. Het is iets elegant, rood van kleur, 
doet nobel werk: kan bij juist gebruik levens redden en is qua vormgeving zelfs aantrekkelijk. Mijn persoonlijke kernachtige  
zegswijze: “Wat er in zit, komt er uit. Wat er niet in zit, kan er niet uitkomen”. Na deze sessie is iedereen daarvan overtuigd.
Stefaan Onraedt - Zaakvoerder, Stefaan Onraedt Safety Dagvoorzitter: Peter Wydooghe

VERZORGINGSINSTELLINGEN 2 Operationele uitrol Consulenten Manutentie, een praktijkvoorbeeld
Om het gedrag van medewerkers positief te veranderen heeft men specialisten nodig die op het werkveld kunnen bijsturen. Opleidin-
gen alleen zijn onvoldoende. Daarnaast is het efficiënt inzetten van materialen ook een economisch issue. De consulent speelt hierin 
een cruciale rol door zijn of haar expertise op de verschillende terreinen in te zetten.
Heidi Deconinck - Ergonoom - verpleegkundige, UZG Dagvoorzitter: Dominic Hermans

ZORGSYSTEMEN 1 Normen rond managementsystemen: hoe lees je ze (niet)? 
Ook weerstand om zelf normen te lezen? In deze module krijg je uitleg en tips die je op weg helpen om normen zoals ISO 
9001/14001, OHSAS 18001 en de toekomstige ISO 45001 zelf te lezen en te begrijpen.
Myriam Van der Steen - Zaakvoerder, Konsilo Dagvoorzitter: Mark Vanden Houte

RISICOBEHEER 2 Aanvaardbaarheid van risico’s: hoe kijkt een grote onderneming ernaar?
Door de maatschappelijke evolutie van het beeld over industriële veiligheid trachten ondernemingen te evolueren van risicogedreven 
veiligheid naar risicogeoriënteerde veiligheid, waarbij de aanvaardbaarheid van risico’s een centrale rol speelt. De wijze waarop Total 
dit in praktijk brengt wordt in deze presentatie toegelicht.
Dirk Roosendans - Vice-president safety division, TOTAL Refining & Chemicals Brussel Dagvoorzitter: Johan Geuens

PSYCHOSOCIAAL WELZIJN 3 Mentale veerkracht: hoe omgaan met stress en burn-out  
In deze sessie bespreken we het belang van een veerkrachtige organisatie en zal op een toegankelijke wijze uitgelegd worden hoe je 
meer grip kan krijgen op de veerkracht en energie van jezelf en je medewerkers. Je leert wat de belangrijkste componenten zijn van 
mentale veerkracht en hoe je de energiebronnen in je organisatie kan detecteren en stimuleren. 
Elke Geraerts - Psycholoog, Better minds at work Dagvoorzitter: Luc Goemaere

INTERVISIE VOOR BHV’S Opleiding bedrijfshulpverleners via e-learning
Doordat e-learning tijd en geld bespaart en onderricht aan veel cursisten tegelijk mogelijk maakt, kiezen steeds meer bedrijven voor 
deze methode. E-learning beschikt over sterke troeven maar het kent ook zijn beperkingen. We bespreken de mogelijkheden voor 
de opleiding van de bedrijfshulpverleners via dit systeem. Aan de hand van praktische voorbeelden worden de voor- en nadelen 
toegelicht.
Jan Vanbrabant- Zaakvoeder Educmedic Dagvoorzitter: Yvan Van Damme

PREBENEREN 2 Veiligheidscultuur in organisaties: de ontwikkeling van een integraal meet- en verbeterinstrument 
Om veiligheidscultuur binnen een organisatie te meten en te verbeteren is het van belang om zowel technische, organisatorische als 
menselijke factoren te includeren. De Universiteit Antwerpen (Leerstoel Vandeputte) werkt aan een integrale tool die al deze facto-
ren integreert. Tijdens deze interactieve sessie zal – gebaseerd op jullie ervaring en expertise – een eerste versie van de tool getest 
worden op bruikbaarheid, duidelijkheid en volledigheid.
Karolien van Nuenen - Doctoraats-onderzoeker, Veiligheidswetenschappen, U-Antwerpen Dagvoorzitter: Lieve De Keyser

90’

90’

BHV

ONDERWIJS 3 Stemergonomie 
Heel wat mensen maken gebruik van hun stem in hun werkomgeving. Deze professionele stem gebruikers moeten vaak erg langdu-
rig, dikwijls te luid en in slechte omstandigheden spreken. In deze sessie leer je hoe de stem veilig en gezond te gebruiken. Hoe zit 
het met stemhygiëne, wellness voor de stem, akoestiek en luchtvochtigheid, klasmanagement en werkvormen.
Bernadette Timmermans - Logopediste, docente stem, stemcoach Dagvoorzitter: Lieve Sablain

ARBEIDSHYGIËNE 3 Risicoanalyse binnenklimaat in de kleine onderneming  
Het binnenklimaat in een onderneming wordt bepaald door thermische omgevingsfactoren (temperatuur, luchtvochtigheid, lucht-
snelheid) samen met luchtverversing. De aanpassing van het KB arbeidsplaatsen van 25 maart 2016 heeft in het kader van lucht-
verversing concrete handvaten gegeven. In deze sessie wordt toegelicht welke factoren er nog kunnen meespelen en hoe je op een 
gemakkelijke manier het binnenklimaat in kaart kan brengen. 
Chris Linders - Preventieadviseur industriële hygiëne en toxicologie, Mensura Dagvoorzitter: Maurits De Ridder

90’



11.55u - 12.40u

Module 4

12.40u - 14.10u

Lunch

BRAND 4 Regels van goed vakmanschap: plaatsing van brandhaspels en muurhydranten
Het voorzien van haspels en muurhydranten in gebouwen gebeurt reeds bij het ontwerp van het gebouw. De keuze wordt bepaald 
op basis van de in het gebouw aanwezige gebruikers, de activiteit in het gebouw of het compartiment, de interventiemogelijkheden 
van de brandweer en de verwarming van de lokalen. Hoe bepalen we nu de voldoende aantallen en de juiste inplanting ervan? En 
vooral: wat is het nut van een brandhaspel en een muurhydrant? 
Stefaan De Lange - Technisch directeur, Somatie FIE, Fireforum Dagvoorzitter: Peter Wydooghe

VERZORGINGSINSTELLINGEN 3 Metingen in de zorgsector -periodiciteit metingen - code van goede praktijk  
Wanneer moet men het traject van de medische gassen laten checken? We werken met cytostatica: moeten we hier iets rond laten 
meten? De wettelijke verplichte keuring door een EDTC zijn nu wel bekend, maar wat met de specifieke metingen, al dan niet ver-
plicht door een wet, in de zorg? Iedere interne preventieadviseur in de zorg wordt wel eens geconfronteerd met dergelijke vragen. 
Jan Van Bouwel - Deskundige arbeidshygiëne, groep IDEWE Dagvoorzitter: Dominic Hermans

MVO 1 MVO inbedden in Business model: case KBC
Voor een organisatie betekent duurzaamheid nu en in de toekomst tegemoet te komen aan verwachtingen van alle betrokken 
stakeholders. Duurzaamheid moet ingebakken zitten in elk aspect van onze activiteiten en organisatie en te maken hebben met de 
kernactiviteiten. Het juiste evenwicht dient gezocht te worden tussen zakelijke doelen en duurzaamheid. 
Koen Peeters - Beleidsexpert MVO, KBC België Dagvoorzitter: Ans Loncke

PSYCHOSOCIAAL WELZIJN 4 Factoren gelinkt aan ongewenst gedrag op het werk
Conclusies uit de ‘Welzijnswijzer’ gelinkt aan de praktijk. Welke factoren hebben een invloed op ongewenst gedrag op het werk? Wie 
maakt zich schuldig aan grensoverschrijdend gedrag? Welke psychosociale factoren hebben een invloed op job tevredenheid en 
verloopintentie? De conclusies uit de screening ‘welzijnswijzer’ bij 66 organisaties in 2015 worden getoetst aan de praktijk. 
Eva De Winter - Preventieadviseur psychosociale aspecten op het werk, Securex Dagvoorzitter: Luc Goemaere

PREBENEREN 2 Veiligheidscultuur in organisaties: de ontwikkeling van een integraal meet- en verbeterinstrument 
Om veiligheidscultuur binnen een organisatie te meten en te verbeteren is het van belang om zowel technische, organisatorische als 
menselijke factoren te includeren. De Universiteit Antwerpen (Leerstoel Vandeputte) werkt aan een integrale tool die al deze facto-
ren integreert. Tijdens deze interactieve sessie zal – gebaseerd op jullie ervaring en expertise – een eerste versie van de tool getest 
worden op bruikbaarheid, duidelijkheid en volledigheid.
Karolien van Nuenen - Doctoraats-onderzoeker, Veiligheidswetenschappen, U-Antwerpen Dagvoorzitter: Lieve De Keyser

90’

INTERVISIE VOOR BHV’S Opleiding bedrijfshulpverleners via e-learning
Doordat e-learning tijd en geld bespaart en onderricht aan veel cursisten tegelijk mogelijk maakt, kiezen steeds meer bedrijven voor 
deze methode. E-learning beschikt over sterke troeven maar het kent ook zijn beperkingen. We bespreken de mogelijkheden voor 
de opleiding van de bedrijfshulpverleners via dit systeem. Aan de hand van praktische voorbeelden worden de voor- en nadelen 
toegelicht.
Jan Vanbrabant- Zaakvoeder Educmedic Dagvoorzitter: Yvan Van Damme

90’

ZORGSYSTEMEN 2 ISO 39001 behaald certificaat door BIVV 
Hun engagement wordt toegelicht. Hiermee willen ze andere organisaties helpen om ook deze norm te behalen.
Philip Vaneerdewegh - Head of customer relations, BIVV Dagvoorzitter: Mark Vanden Houte

ARBEIDSHYGIËNE 4  
Hoe omgaan met het geluidsniveau op de werkplaats: meet- en sensibiliseringscampagne op de werkvloer
Lawaai is overal aanwezig. Gehoorverlies is een onomkeerbare aandoening. Wanneer wordt geluid als storend ervaren en is dit 
schadelijk? Het geluidsniveau op de werkplaats wordt aangetoond met een praktijkvoorbeeld. Welke geluidsbronnen zorgen voor 
piekbelasting? Welke preventiemaatregelen kunnen genomen worden om het geluidsniveau en –hinder te verminderen? 
Anke Janssen - Preventieadviseur arbeidshygiene, Attentia Dagvoorzitter: Maurits De Ridder

ONDERWIJS 3 Stemergonomie 
Heel wat mensen maken gebruik van hun stem in hun werkomgeving. Deze professionele stem gebruikers moeten vaak erg langdu-
rig, dikwijls te luid en in slechte omstandigheden spreken. In deze sessie leer je hoe de stem veilig en gezond te gebruiken. Hoe zit 
het met stemhygiëne, wellness voor de stem, akoestiek en luchtvochtigheid, klasmanagement en werkvormen.
Bernadette Timmermans - Logopediste, docente stem, stemcoach Dagvoorzitter: Lieve Sablain

90’



14.10u - 14.55u

Module 5

ELEKTRICITEIT 1/BRAND Elektrische installaties en hun verband met mogelijke branden in de gebouwen 
Hoe vermijd ik als preventieadviseur brand door elektrische installaties? Is thermografisch onderzoek een mogelijkheid om brand te 
voorkomen en wat kan nog allemaal gedaan worden met een infraroodcamera?
Herman De Vos - Technisch manager thermografie, Vinçotte Dagvoorzitter: Guy D’Hoossche

MILIEU 2 Beste Beschikbare Technieken (BBT) in Vlaanderen en Europa
De BBT vormen een belangrijk referentiepunt voor milieuvergunningsvoorwaarden van bedrijven, zowel in Vlaanderen als in  
Europa. In deze sessie hoort u wat het begrip BBT precies inhoudt, wat het juridisch kader is, hoe de BBT in de praktijk bepaald wor-
den (Vlaamse BBT-studies, Europese BREF’s), en hoe de BBT vertaald worden naar milieuvergunningsvoorwaarden.  
Diane Huybrechts - Coördinator, BBT-kenniscentrum VITO Dagvoorzitter: Annick Heynderickx

MACHINEVEILIGHEID/BRAND Brandwerende sectionaalpoorten   
Inleidend wordt een overzicht gegeven van de technische mogelijkheden met de brandwerende sectionaalpoorten van vandaag. 
Daarna wordt ingegaan op het aspect conformiteit waarbij zowel machinerichtlijn, bouwproductenverordening en specifieke re-
gelgeving rond brandveiligheid een belangrijke rol spelen. Het spanningsveld dat ontstaat door het gelijktijdig toepassen van deze 
verschillende invalshoeken en hoe daar in de praktijk in projecten mee om te gaan, worden behandeld.  
Sylvia Roels - General manager, Winlock Dagvoorzitter: Bert Brouwers

MVO 2 Plan van aanpak: CO2 footprint, CO2 reporting, energy efficiency 
KBC rapporteert in lokale en internationale fora op vrijwillige basis over zijn CO2 footprint op basis van de DEFRA conversie facto-
ren voor CO2 reporting. In deze presentatie wordt het gebruik van de tool toegelicht en de benchmarking die deze toelaat.
Hildegard Deweerdt - Milieuexpert, KBC Groep NV Dagvoorzitter: Ans Loncke

TRANSPORT & LOGISTIEK 1 ADR 2017
Om de twee jaar wordt het ADR aangepast. Op  1 januari 2017 is het weer zover. Alle vervoerders, verladers, fabrikanten en hande-
laars van de gevaarlijke stoffen en alle veiligheidsadviseurs hebben er baat bij te weten welke wijzingen het nieuwe ADR 2017 inhou-
den. In deze module zullen alle belangrijke wijzingen en nieuwigheden uitvoerig worden toegelicht door de cel ADR van het Vlaams 
Huis voor verkeersveiligheid. 
Roel Noé - Team Verkeersveiligheidsbeleid dep. Mobiliteit & Openbare Werken, Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid            
 Dagvoorzitter: Guido Vanhove

ARBEIDSHYGIËNE 5 Deeltjes
Blootstelling aan deeltjes ‘particles’ is van groot belang in de arbeidshygiëne temeer ze heel divers kunnen zijn qua morfologie, groot-
te en samenstelling. Om de meetwaarden te vergelijken met de passende grenswaarden dient de juiste techniek voor bemonstering 
en analyse te worden gebruikt. Een overzicht van de verschillende methodes met hun randvoorwaarden voor staalname, de implica-
ties ervan op het resultaat met bijgevolg de verschillende interpretaties worden meegegeven in deze presentatie.
Steven Verpaele - Preventieadviseur industriële hygiëne en toxicologie, Mensura, Algemeen directeur BeCOH  

Dagvoorzitter: Chris Linders

Koffiepauze

14.55u - 15.25u

VEILIGHEIDSGEDRAG Gaan KPI en gedrag hand in hand? 
“We moeten zorgen dat onze veiligheidsstatistieken op groen staan!”. “Is de bonus voor managers bij het behalen van de KPI wel een 
goed idee?”. Maar vooral: op welke manier leiden die KPI tot het gewenste gedrag op de werkvloer? Cijfers en doelstellingen maken 
nog steeds de dienst uit in veiligheid. Is een KPI een doel of een middel? Laat ons samen kijken waarom KPI zelden het gewenste 
gedrag uitlokken en hoe we het beter kunnen doen. 
Raf Ostach - Safety management innovator, Samurai@work Dagvoorzitter: Luc Van Berendonck

EXTERNE DIENSTEN 1 Casus onderzoek ernstig arbeidsongeval
Garagisten en carrossiers letten best op met remcleaners want ze kunnen explosies veroorzaken. Een ongeval is snel gebeurd.  
Gelukkig kunnen we leren uit andermans ervaringen. We bespreken een concreet arbeidsongeval met remcleaner. 
Gerrit Anthoni - Regionaal manager risicobeheersing, Groep IDEWE Dagvoorzitter: Patrik Daems

SPOREN Veilig werken in de buurt van sporen 
In deze voordracht worden enkele globale principes naar voren gebracht om aannemers en dienstverleners  zich veilig te laten 
verplaatsen bij werkzaamheden in en nabij de sporen. Hierbij komen aspecten aan bod in verband met de verwachte basiskennis 
veiligheid, algemene spoorkennis, toelichting over het bestek en de bijhorende documenten (vb. Bundel 63), overlopen van informa-
tiebronnen en hun beschikbaarheid 
Inge Lauwereys & Leen Henderickx - Preventieadviseur, Infrabel Dagvoorzitter: Guy D’Hoossche



15.25u - 16.15u

Module 6

ELEKTRICITEIT 2 Werken aan elektrische installaties brengt risico’s met zich mee, zeker bij die van anderen
Zowel in de Codex als in het AREI zijn voor het beperken van deze risico’s verplichtingen opgenomen waaraan de eigenaar van de 
installatie en/of waaraan de uitvoerders van de werkzaamheden (contractor) moeten voldoen. Het borgen van voldoende kennis 
(BA4 - BA5) die moet aanwezig zijn in functie van de uit te voeren werkzaamheden.  
Daniel Knops - Preventieadviseur, Actemium Dagvoorzitter: Guy D’Hoossche

EXTERNE DIENSTEN 2 Van uitgeblust naar brandend engagement op de werkvloer
Strakke deadlines, stapels werk,… het is slechts een kleine greep uit de uitdagingen op de werkvloer. Wanneer je die uitdagingen 
waardevol vindt en je de capaciteit hebt om ze het hoofd te bieden, dan zijn het sterke drijfveren. Echter, wanneer je de uitdaging 
niet ziet of aankunt, dan zorgt dit voor stress. Hoe werknemers laten omgaan met stress en hen behoeden voor burn-out?
Johan Plessers - Preventieadviseur psychosociale aspecten, Premed Dagvoorzitter: Patrik Daems

PBM’S 1 Inzichten in selectie van chemisch bestendige handschoenen   
De selectie van handschoenen ter bescherming tegen chemicaliën is een niet voor de hand liggend gegeven. In deze presentatie 
worden de principes van permeatie en degradatie toegelicht, de meest recente wijzigingen binnen de relevante wetgeving en worden 
ook enkele praktische adviezen gegeven om tot een werkbare selectie te komen.
Ann Van den Borre - Senior technical manager - guardian chemical, Ansell Dagvoorzitter: Guido Van Duren

GEZONDHEID 1 Bewegen en sporten op het werk, ook mogelijk op uw bedrijf! 
Sport Vlaanderen wil de beroepsactieve bevolking sensibiliseren tot meer bewegen en sporten op het werk. Hiertoe heeft het een 
pakket aan initiatieven ontwikkeld die in een bedrijf kunnen opgestart worden. Het aanbod is zeer divers zodat elk bedrijf er zijn 
gading kan in vinden, zowel KMO’s als multinationals. Tijdens de sessie wordt het aanbod toegelicht en wordt met concrete facts en 
figures aangetoond dat sporten op het werk loont.
Ken Nys - Projectverantwoordelijke sport en natuur, Sport op het werk Dagvoorzitter: Els Wouters

TRANSPORT & LOGISTIEK 2 Ladingzekerheid
Van KB Ladingzekering, over Europese richtsnoer inzake code van goede praktijk, in basisversie en herziene versie en de Europese 
Norm EN12195-1 belanden we binnenkort bij de toepassing van de Europese richtlijn 2014/47/EU. Aangezien de herziene versie van 
het Europees Richtsnoer aan de aandacht van de meeste belanghebbenden is ontsnapt en ook de impact van de nog in Belgisch 
recht om te zetten Europese Richtlijn 2014/47/EU nog niet in de aandacht staat, zullen deze toegelicht worden.
Willy Vanpraet - Training manager, Safety Consult VZW Dagvoorzitter: Guido Vanhove

ARBEIDSHYGIËNE 6 Verlichting: risicoanalyse van de optische veiligheid van lampen en verlichtingssystemen
Verlichting moet voldoen aan vele eisen. Ze moet ervoor zorgen dat de verlichtingssterkte op de werkplek voldoende is om veilig te 
werken. Dit mag geen verblinding, flikkering en stroboscopische effecten veroorzaken en de lichtbronnen moeten voldoen aan de 
eisen van fotobiologische veiligheid. Welke zijn deze risico’s en eisen? Wat betekent dit praktisch voor de verschillende verlichtings-
technologieën? 
Peter Bracke - Wetenschappelijk medewerker “Groen Licht Vlaanderen”, Laboratorium voor Lichttechnologie KU Leuven 

Dagvoorzitter: Chris Linders

INTERVISIE VOOR VERTROUWENSPERSONEN Enkel voor aangestelde 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.
Luc Goemaere - Personeels- en organisatieadviseur, psycholoog, Well2Work - HR - Sparringpartners   
Sofie D’ours - Preventieadviseur psychosociaal welzijn, Stad Gent Dagvoorzitter: Luc Goemaere

90’

MILIEU 3 Zonder is gezonder: hoe en waarom pesticidenvrij beheren
Minder pesticiden = minder risico voor gezondheid en milieu. Zoveel is duidelijk maar hoe doe je het nu zonder pesticiden?  
Wat moet en wat mag? In deze sessie krijg je naast een beknopt overzicht van de wetgeving heel wat praktische informatie over 
pesticidenvrij beheer.
Dan Slootmaekers - Beleidsmedewerker lokaal waterbeheer, Vlaamse milieumaatschappij Dagvoorzitter: Annick Heynderickx

PREBENEREN 3 Veiligheidscultuur in organisaties: de ontwikkeling van een integraal meet- en verbeterinstrument 
Om veiligheidscultuur binnen een organisatie te meten en te verbeteren is het van belang om zowel technische, organisatorische als 
menselijke factoren te includeren. De Universiteit Antwerpen (Leerstoel Vandeputte) werkt aan een integrale tool die al deze facto-
ren integreert. Tijdens deze interactieve sessie zal – gebaseerd op jullie ervaring en expertise – een eerste versie van de tool getest 
worden op bruikbaarheid, duidelijkheid en volledigheid.
Karolien van Nuenen - Doctoraats-onderzoeker, Veiligheidswetenschappen, U-Antwerpen Dagvoorzitter: Lieve De Keyser

90’



16.15u - 17.00u

Module 7 Lounge bar

17.00u - 18.00u

BESLOTEN RUIMTES Agoria’s code van goede praktijk
Deze code, voorgesteld tijdens de award “preventieadviseur van het jaar 2015”, heeft als doelstelling om enerzijds een bewustmaking 
teweeg te brengen en anderzijds een praktische leidraad te bezorgen aan die werkgevers en preventieadviseurs die werken dienen 
uit te voeren in besloten ruimten. De code behandelt: het begrip ‘besloten ruimte’, de risico’s eigen aan besloten ruimten, een be-
heersmatige aanpak van besloten ruimten, maatregelen om besloten ruimten veilig te stellen en maatregelen tijdens de betreding. 
Peter Vansina - Adviseur afdeling van het toezicht op de chemische risico’s, FOD   
Geert De Prez - Adviseur veiligheid en gezondheid, Agoria  Dagvoorzitter: Guy D’Hoossche

EXTERNE DIENSTEN 3 Pesticiden: wegwijs in het doolhof  
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden toegepast voor zeer diverse doeleinden. Complexe Europese, federale en gewes-
telijke regelgeving moeten de verkoop en het gebruik ervan in goede banen leiden. Wat je te weten komt: Wat zijn pesticiden? Hoe 
steekt de regelgeving in elkaar? Welke regels zijn op mijn situatie van toepassing? Waar vind ik de juiste informatie? 
Erik Bomans - Milieudeskundige, IBEVE Dagvoorzitter: Patrik Daems

PBM’S 2 De positive impact van LCO2 reiniging op Gore-Tex werkkledij
Duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, TCO, ROI, comfort, welzijn.... allemaal belangrijke en veel voorkomende 
woorden. Maar hoe kunnen we deze de dag van vandaag omzetten in ons preventie en aankoopbeleid bij de keuze van werkkledij en 
het onderhoud van werkkledij?
Dries Van Heurck - CEO, Van Heurck NV Dagvoorzitter: Guido Van Duren

GEZONDHEID 2 Gezondheidsbeleid op het werk: strategie voor de toekomst
Hoe kan je werknemers motiveren tot een gezonde leefstijl? Welke acties kan je opzetten? Welke impact kan je verwachten van deze 
initiatieven? Hoe zet je aandacht voor gezondheid om naar de bedrijfspraktijk? Aan de hand van verschillende methodieken, instru-
menten en praktische tips kunnen deelnemers nadien concreet aan de slag binnen de eigen organisatie. Er is ook voldoende ruimte 
om eigen ervaringen met elkaar te delen en uit te wisselen.
Joeri Vannyvel - Senior stafmedewerker Gezond Werken, VIGeZ Dagvoorzitter: Els Wouters

TRANSPORT & LOGISTIEK 3 Preventiebeleid Verkeersveiligheid 
Zowat de helft van alle dodelijke arbeidsongevallen gebeurt in het verkeer, meestal tijdens het pendelen van en naar het werk. Maar 
ook niet-dodelijke arbeidsongevallen die in het verkeer gebeuren, hebben vaak ernstige gevolgen. Een systematisch preventiebeleid 
biedt gelukkig mogelijkheden om het aantal verkeersongevallen te verminderen. Om bedrijven daarbij te ondersteunen, ontwikkelde 
de VSV een volledig gamma oplossingen op maat.
Werner De Dobbeleer - Woordvoerder, VSV - Vlaamse Stichting Verkeerskunde Dagvoorzitter: Guido Vanhove

ARBEIDSHYGIËNE 7 Evaluatie van de blootstelling aan elektromagnetische velden op de werkvloer: meten en software tools 
De Europese Richtlijn elektromagnetische velden verplicht de werkgevers om de blootstelling van de werknemers te evalueren. De 
niveaus van de veldsterkten moeten gemeten en/of berekend worden. Hoe worden deze niveaus gemeten? Ook bruikbare software 
systemen, ontwikkeld voor prevantieadviseurs worden voorgesteld evenals praktijkvoorbeelden zoals GSM en wifi-installaties, hoog-
spanningscabines,... 
Wout Joseph - Universitair medewerker, U Gent en iMinds Dagvoorzitter: Chris Linders

INTERVISIE VOOR VERTROUWENSPERSONEN Enkel voor aangestelde 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. 
Luc Goemaere - Personeels- en organisatieadviseur, psycholoog, Well2Work - HR - Sparringpartners   
Sofie D’ours - Preventieadviseur psychosociaal welzijn, Stad Gent Dagvoorzitter: Luc Goemaere

90’

BOUW Munitie in de ondergrond 
Tweemaal trok doorheen België een wereldoorlog. Telkens werden hierbij grote hoeveelheden munitie verschoten, afgeworpen en 
achtergelaten. Het merendeel hiervan kwam nooit tot ontploffing. De resultaten van deze gevaarlijke erfenis komen dagelijks aan de 
oppervlakte. Regelmatig vinden er (bijna)ongevallen plaats. De spreker werkte mee aan een ‘Praktische Leidraad voor het Preventief 
opsporen van Conventionele en Toxische Explosieven’ die binnenkort in voege zal treden. 
Cynrik De Decker - Projectleider en historisch onderzoeker, Bom.be Dagvoorzitter: Koen Bollaerts

PREBENEREN 2 Veiligheidscultuur in organisaties: de ontwikkeling van een integraal meet- en verbeterinstrument 
Om veiligheidscultuur binnen een organisatie te meten en te verbeteren is het van belang om zowel technische, organisatorische als 
menselijke factoren te includeren. De Universiteit Antwerpen (Leerstoel Vandeputte) werkt aan een integrale tool die al deze facto-
ren integreert. Tijdens deze interactieve sessie zal – gebaseerd op jullie ervaring en expertise – een eerste versie van de tool getest 
worden op bruikbaarheid, duidelijkheid en volledigheid.
Karolien van Nuenen - Doctoraats-onderzoeker, Veiligheidswetenschappen, U-Antwerpen Dagvoorzitter: Lieve De Keyser

90’
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De Montil
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1790 Affligem

INSCHRIJVEN
Je kan je online inschrijven via de 
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Vooraf inschrijven is noodzakelijk!

ALL-IN
Je kan deelnemen via de all-in formule. 
Voor € 249 excl. btw ga je naar het ont-
bijt en de lunch, kies je 7 modules en 

ontvang je alle module teksten.

COMBIPAS
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PRENNE 40 - INSCHRIJVINGSFORMULIER

 O Brand 1
 O EHBO
 O Ergonomie 1
 O Onderwijs 1
 O Milieu 1
 O Psychosociaal 1
 O Arbeidshygiëne 1
 O Prebeneren 1 - 90’ 
 O Security 1 

€ 25
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€ 25
€ 25
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€ 25
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MODULE 1 - 09.00u

 O Brand 2
 O Verzorgingsinst. 1
 O Ergonomie 2 
 O Onderwijs 2
 O Risicobeheer 1
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 O Arbeidshygiëne 2

 × Prebeneren 1 - 90’
 O Security 2
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€ 25
€ 25
€ 0
€ 25
€ 25
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MODULE 2 - 09.50u

 O Brand 3
 O Verzorgingsinst. 2
 O Zorgsystemen 1
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 O Risicobeheer 2
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 O Arbeidshygiëne 3
 O Prebeneren 2 - 90’
 O Intervisie voor BHV’s - 90’

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

MODULE 3 - 11.05u

 O Brand 4
 O Verzorgingsinst. 3
 O Zorgsystemen 2

 × Onderwijs 3 - 90’
 O MVO 1
 O Psychosociaal 4
 O Arbeidshygiëne 4

 × Prebeneren 2 - 90’
 × Intervisie voor BHV’s - 90’

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

MODULE 4 - 11.55u

 O Elektriciteit/brand
 O Externe diensten 1
 O Milieu 2
 O Machineveiligheid/brand
 O MVO 2
 O Transport & logistiek 1
 O Arbeidshygiëne 5
 O Veiligheidsgedrag
 O Sporen

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

MODULE 5 - 14.10u

 O Elektriciteit
 O Externe diensten 2
 O Milieu 3
 O PBM’s 1
 O Gezondheid 1
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 O Arbeidshygiëne 6
 O Prebeneren 3 - 90’
 O Intervisie voor VP’s - 90’

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

MODULE 6 - 15.25u

 O Besloten ruimtes
 O Externe diensten 3
 O Bouw
 O PBM’s 2
 O Gezondheid 2
 O Transport & logistiek 3
 O Arbeidshygiëne 7

 × Prebeneren 3 - 90’
 × Intervisie voor VP’s - 90’

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

MODULE 7 - 16.15u

Totaal excl. 21% btw: €

Datum 

Handtekening

 O Onbijt
 O Lunch
 O Alle digitale teksten
 O All-in:

7 modules, ontbijt, lunch  
en de digitale teksten

€ 25
€ 50
€ 50
€ 249
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