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Zien we elkaar daar?

PRENNE 45
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De Prenne is een bijscholings- en netwerkevent dat elk kwartaal door Prebes 
wordt georganiseerd. En dit steeds in een andere Vlaamse provincie.

BIJSCHOLING
Stel zelf je Prenne dag 
samen door te kiezen uit 
50 opleidingsmodules.

NETWERKEN
Ontmoet collega’s, deel 
je ervaringen en leg 
nieuwe contacten.

COMMERCIAL CORNER
Hier ontdek je de nieuwste  
producten en diensten op 
de veiligheidsmarkt.

We kijken er naar uit om je te verwelkomen op een 
splinternieuwe Prenne locatie. 5 redenen waarom jij 
zeker aanwezig moet zijn:

1. De nieuwe Prenne locatie is de Brabanthal in 
Leuven. Die moet je gezien hebben, toch?

2. Je stelt zelf je Prenne dag samen door te kiezen 
uit ons aanbod van 49 opleidingsmodules. 

3. De commercial corner bestaat deze editie uit 92 
standen. Dat is een verdubbeling t.o.v. andere 
locaties. De moeite om door te wandelen dus!

4. Tussen 11 - 13u kan je de ‘office on wheels’ 
bezoeken. Deze kantoorbus zet reistijd om in 
werktijd doordat de bus dezelfde faciliteiten 
biedt als een standaard kantoor.

5. En we moeten dringend nog eens een babbeltje 
slaan. Als dat geen goede reden is ... :-)

Dus ... Zet je rustig neer, zet jezelf een tas thee of 
koffie en blader door de Prenne folder. Heb je je 
keuze gemaakt? Ga naar prebes.be/prenne-45 en 
schrijf je zo snel mogelijk in.

Tot in Leuven! 



MODULE 1 9.00 - 9.50uONTBIJT 8.00 - 9.00u

BRAND 1 (herhaling) | Brandwetgeving in België: federaal, gewestelijk en gemeentelijk

Welke wetgeving is er vandaag en waarvoor dien je deze te volgen?

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

EXTERNE DIENSTEN 1 | Het werkgelegenheidsplan 45+ in de praktijk

Het 45+ beleid in het kader van CAO104 hoeft geen administratieve last te zijn maar kan een opportuniteit 
vormen voor een geïntegreerd HR & welzijnsbeleid. Is de leeftijdspiramide in jullie onderneming gericht op 
continuïteit? Hoe begin je hier praktisch aan? Alle ins en outs van een concreet actieplan voor deze doelgroep 
worden op een rijtje gezet.

Els Slembrouck - Preventieadviseur niveau II,  
consultant, Corporate Vitality Attentia                                                                              Dagvoorzitter: Patrik Daems

MILIEU 1 | ISO 14001 versie 2015: de 10 grootste knelpunten bij certificatie

In september 2018 is het een feit. Dan loopt de overgangsperiode voor het behalen van de nieuwe norm ten 
einde. Welke zijn de grootste veranderingen en waar kan het fout gaan bij de overstap naar deze nieuwe 
norm? 

Nicole Otten - Senior consultant, milieucoördinator, Consultes Dagvoorzitter: Annick Heynderickx

RISICOBEHEER 1 | Feitenboom

Deze methode dient om op gestructureerde wijze incidenten te onderzoeken. Wat de vereisten zijn en hoe dit 
zou moeten verlopen zie je in deze sessie.

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

GEZONDHEID 1 | De nieuwe voedingsdriehoek: ook op de werkvloer

Gezond eten: wat is dat nu precies? In de media verschijnen zoveel tegenstrijdige berichten dat je op den 
duur het bos door de bomen niet meer ziet. Daarom verzamelde het Vlaams Instituut Gezond Leven alle 
huidige wetenschappelijke kennis over gezonde voeding voor jou in de nieuwe voedingsdriehoek. Je werkne-
mers bewust maken en motiveren om evenwichtiger te eten? Dat kan met de voedingsdriehoek. 

Anke Van den brand - Stafmedewerker gezonde voeding,  
Vlaams Instituut Gezond Leven                                                                                 Dagvoorzitter: Els Wouters

PSYCHOSOCIAAL WELZIJN 1 | Risicoanalyse en preventie van psychosociale risico’s

In het kader van de risicoanalyse en de preventiemaatregelen van psychosociale risico’s hebben de FOD 
BOSA en de FOD WASO een instrument ontwikkeld namelijk een vragenlijst volgens de 5 A’s. Dit instrument 
zal toegelicht worden, alsook de analyse van de reeds bekomen resultaten na toepassing van de vragenlijst 
in een aantal federale publieke overheidsdiensten. 

Hilda Poleunus - Adviseur, FOD BOSA  
en Els Borgers - Preventieadviseur psychosociale aspecten, FOD WASO                    Dagvoorzitter: Christl Bolle

ELEKTRICITEIT 1 | Alternatieve energiebronnen en omvormers van zonnepanelen

Omvormers, ook wisselrichters genoemd, zijn het hart en het brein van zonnestroom installaties, zowel voor 
privéwoningen als voor industriële installaties. Met welke factoren dient men rekening te houden bij het  
ontwerpen, het plaatsen, de uitbating en het onderhoud van deze toestellen?

Jan Van Laethem - Regionaal manager, SMA Dagvoorzitter: Dirk Wynants

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

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

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



MODULE 2 9.50 - 10.35u KOFFIEPAUZE 10.35 - 11.05u

BRAND 2 | Intern noodplan, praktisch bekeken

Het intern noodplan, hoe begin ik eraan? Waarom opstellen, wat is een intern noodplan volgens de regel- 
geving? Hoe kan ik het structureren en waarmee moet ik rekening houden? Allemaal punten die aan bod 
komen tijdens deze sessie.

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

EXTERNE DIENSTEN 2 | Hou het hoofd koel: tips bij werken in de warmte

Te warm om te werken!? De verschillende facetten die van belang zijn bij de evaluatie van hittestress komen 
aan bod: het thermisch (dis)comfort, gezondheid en welzijn, de preventieve maatregelen, de risicoanalyse, de 
regelgeving ...

Wim Van Hooste - Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, Mediwet Dagvoorzitter: Patrik Daems

MILIEU 2 | Omgevingsvergunningsaanvraag 1 jaar na invoering: de stand van zaken

Op 23/02/2017 werd het startschot gegeven voor de omgevingsvergunning. Het afgelegde parcours was niet 
zonder horten of stoten. In deze sessie wordt een bondig overzicht gegeven van de ondervonden problemen, 
de oplossingen en de verbeterpunten. De sessie geeft een inzicht in 1 jaar werking Omgevingsloket.

Kaat Allaert - Bestuurder, Bovaenviro+ Dagvoorzitter: Annick Heynderickx

BOUW 1 | Fijn stof bij bouwwerken beperken: van het waarom naar het hoe

Aannemers zijn verplicht om bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerken de stofemissies zo laag mogelijk te 
houden. De bedoeling van deze milieuvoorwaarden is om het fijn stof dat bij werken vrijkomt, te verminde-
ren en de overlast voor omwonenden te beperken. Tijdens deze sessie gaan we in op de concreet te nemen 
maatregelen en tonen we werkbare praktijkvoorbeelden om stof te beperken.

Jasper Wouters - Beleidsmedewerker luchtkwaliteit,  
Vlaamse overheid departement Omgeving                                                               Dagvoorzitter: Koen Bollaerts

GEZONDHEID 2 | De nieuwe bewegingsdriehoek: ook op de werkvloer

Gezond leven? Een gezonde levensstijl vraagt om een gezonde mix van bewegen, staan en zitten, elke dag. 
Hoe je dat het best aanpakt geeft de nieuwe bewegingsdriehoek je heel helder weer. Met de 8 Gezond Leven 
Tips van de van de bewegingsdriehoek kan je ook op de werkvloer aan de slag. 

Femke De Meester - Stafmedewerker sedentair gedrag,  
Vlaams Instituut Gezond Leven                                                                                 Dagvoorzitter: Els Wouters

PSYCHOSOCIAAL WELZIJN 2 | Burn-out: de nieuwe definitie, cijfers en aanbevelingen

Recent werd een advies uitgestuurd door de Hoge Gezondheidsraad. In deze sessie geeft Steffie Desart wat 
meer toelichting over de definitie van burn-out. Ze vult deze definitie aan met recente cijfers, gemeten met 
haar nieuwe tool, de Burn-out Assessment Tool. Ten slotte kijkt ze ook kritisch naar het nieuwe advies en 
geeft hierbij een toelichting. 

Steffie Desart - Onderzoekster, KU Leuven Dagvoorzitter: Luc Goemaere

ELEKTRICITEIT 2 I.S.M. ONDERWIJS | Een haalbare risicoanalyse op een elektrische installatie

Werkgevers zijn volgens boek III, titel 2 van de codex verplicht om een risicoanalyse van hun elektrische  
installaties uit te voeren. In de zoektocht naar een geschikte risicoanalyse kwam, na overleg en bijsturing, 
een haalbare risicoanalysemethodiek tot stand. Deze risicoanalysemethodiek zal worden toegelicht met 
praktische duiding en zal ter beschikking worden gesteld, zodat er dadelijk mee kan gewerkt worden. 

Dany Vanharen - Coördinerend preventieadviseur,  
Scholengemeenschap Sint-Quintinus                                                                               Dagvoorzitter: Dirk Wynants

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

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

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



MODULE 3 11.05 - 11.55u

BRAND 3 | Brandpreventie bij gebouwbeheer

Waar moet je als preventieadviseur op letten als je er een ander gebouw bij krijgt? 

Bart Vanbever - Lead expert fire safety, Agoria Dagvoorzitter: Kris Collier

EXTERNE DIENSTEN 3 | Evolueren naar een nieuwe welzijnscultuur van ‘doen doen’

Hoe zorgen we ervoor dat de samenwerking tussen interne en externe preventieadviseurs hiertoe bijdraagt? 
We verkennen het duurzaam samenwerkingsmodel, brengen het eigen professioneel emancipatieproces 
(verder) op gang, erkennen de toegevoegde waarde van de preventieadviseur; een meester in het schakelen 
tussen rollen.

Mia Van Laeken - Verantwoordelijke veiligheidscultuur, Groep Idewe Dagvoorzitter: Patrik Daems

MILIEU 3 | Leer in 7 stappen gevaarlijke stoffen correct en veilig opslaan 

Gevaarlijke stoffen vind je terug in ieder bedrijf. Maar herken je deze? Mag je alles samen opslaan of zijn er 
afstandsregels die je moet respecteren? In deze sessie leer je in 7 stappen jouw producten inventariseren, 
opdelen en opslaan. Rekening houdend met de huidige milieuwetgeving en de veiligheid van jouw personeel. 

Geert Denutte - Sales manager, CGK Group Dagvoorzitter: Annick Heynderickx

BOUW 2 | Ondergrondse leidingen - KLIP

Het Kabel- en LeidingInformatiePortaal (KLIP) voorkomt graafschade aan kabels en leidingen. Het is een 
internettoepassing die gestandaardiseerde informatie over kabels en leidingen vlot toegankelijk maakt bij 
grondwerken. In deze sessie leer je wat het KLIP in de praktijk betekent en welke concrete verplichtingen 
zorgen voor de effectieve toepassing van het KLIP.

Luc De Kock - Relatiebeheerder, Informatie Vlaanderen Dagvoorzitter: Koen Bollaerts

TRANSPORT & LOGISTIEK 1 | Getuigenis verkeersslachtoffer

Uit onderzoek blijkt dat arbeidsongevallen in het verkeer aanzienlijk zwaardere gevolgen hebben dan andere 
arbeidsongevallen. Elke vertelt over het ongeval waarin zij betrokken raakte en de impact dat dit heeft gehad 
op haar leven. Getuigenissen binnen jouw bedrijf kunnen de werknemers bewustmaken van de risico’s in het 
verkeer en hen helpen veiliger rijgedrag aan te nemen.

Elke Haak - Verkeersslachtoffer Dagvoorzitter: Guido Vanhove

PSYCHOSOCIAAL WELZIJN 3 | Employee Empowerment: tegengif voor disengagement

44% van de werknemers in onze bedrijven zijn actief of passief afgehaakt. Dat cijfer wordt snel in verband 
gebracht met fysieke en psychologische ongemakken en leidt snel tot minder performante werknemers, 
teams en volledige organisaties. In deze sessie wordt bekeken hoe empowerment hierop een nieuw licht kan 
werpen. Onder andere op hoe gerichte acties (bv. bedrijfscultuur) een positief verschil kunnen maken.

Thomas Geusens - Partner & founder, Revolv.be Dagvoorzitter: Luc Goemaere

INTERVISIE BHV’S (90 min) | EHBO: Kritische blik op evacuatietechnieken

In deze intervisie bekijken we alle mogelijke evacuatietechnieken die worden aangewend in een bedrijf, dit 
zowel bij een ongeval op de werkvloer als bij brand. We onderzoeken in welke situaties de bedrijfshulp- 
verlener deze technieken kan uitvoeren. Bijkomend worden er enkele praktijkvoorbeelden aangehaald waarbij 
men slechts gedeeltelijk of beter niet kan evacueren.

Tim Renders - Brandweerman  
en Jan Vanbrabant - Zaakvoerder, EduMedic bvba                                               Dagvoorzitter: Jan Vanbrabant

PREBENEREN 2 (90 min) | De feitenboom in de praktijk

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

Pieter De Munck - Adviseur-generaal, FOD WASO  
en Johan Geuens - Senior consultant, preventieadviseur, Sertius                Dagvoorzitter: Peter Engelborghs



MODULE 4 11.55 - 12.40u LUNCH 12.40 - 14.10u

BRAND 4 | Leerzame brand: Philipsbrand Hasselt

Zaterdagavond, 22.15u: een oude opslagloods van 3000m² staat in lichterlaaie. De brandweer wordt  
opgeroepen, maar welke andere schakels in de keten volgen? Tijdens deze sessie overlopen we de impact 
van een dergelijke brand, en hoe interne noodplannen, algemene noodplannen (ANIP) en brandweer- 
interventieplannen in elkaar haken bij dergelijke interventies.

Frederick Vanderhave - Sectorcommandant,  
Hulpverleningszone Zuid-West Limburg                                                                      Dagvoorzitter: Kris Collier

EXTERNE DIENSTEN 4 | Hoe werknemers bevlogen houden en stress op het werk de baas kunnen?

Organisaties hebben er baat bij dat medewerkers goed in hun vel zitten, zich energiek en bevlogen voelen. 
Tijdens deze inspiratiesessie reiken we tips en tricks aan over wat je binnen jouw team of organisatie kan 
ondernemen zodat werknemers met enthousiasme, passie en vitaliteit aan het werk blijven. Verder worden 
adviezen geformuleerd omtrent wat werknemers zelf kunnen doen om hun veerkracht te versterken.

Katja Janssens - Preventieadviseur psychosociale aspecten, Premed Dagvoorzitter: Patrik Daems

SECURITY | Databescherming: privacywetgeving

Op Europees niveau heeft de wetgever een Verordening uitgevaardigd waardoor vanaf mei 2018 strengere 
regels van kracht worden in verband met de bescherming van persoonsgegevens. Ook de preventieadviseur 
zal met deze nieuwe wetgeving geconfronteerd worden. Tijdens deze sessie worden de belangrijkste  
wijzigingen overlopen en toegelicht.

Inge Spincemaille - Company lawyer, SERIS Technology Dagvoorzitter: Koen Warnez

GEVAARLIJKE STOFFEN 1 (herhaling) | Het antigifcentrum: is het nummer gekend of geprogrammeerd?

Iedereen zou het gratis nummer 070/245.245 (24/24) van het Antigifcentrum moeten kennen. In deze  
voordracht zal een beknopt overzicht gegeven worden van de rol van het Antigifcentrum, de kennisbank van 
producten, de voorraad antidota en de toxicovigilantie. Ook zullen er enkele belangrijke intoxicaties (zoals CO, 
corrosieve producten) besproken worden. Deze informatie kan levensreddend zijn.

Geert Verstegen - Permanentie-arts, Antigifcentrum Dagvoorzitter: Danny De Baere

TRANSPORT & LOGISTIEK 2 | Office on Wheels: zet uw reistijd om in werktijd

Office on Wheels wordt voor woon-werkverkeer ingezet en legt dagelijks een vast traject af. Van zodra een 
werknemer instapt, begint zijn werkdag. De bus biedt namelijk dezelfde faciliteiten als een standaard kantoor: 
veilig en snel internet, USB-aansluiting, stopcontacten. Werkcomfort wordt gewaarborgd met voorzieningen 
als airco, koffiemachine, toilet en aandacht voor ergonomie.

Elise Raman - Projectmedewerker mobiliteit, BAAV Dagvoorzitter: Guido Vanhove

PSYCHOSOCIAAL WELZIJN 4 | Lessons learned uit de praktijk na 1 jaar re-integratiewetgeving

Voor vele firma’s is de nieuwe re-integratiewetgeving na een jaar nog vrij onbekend terrein. Welke rol  
vervullen de verschillende actoren en wat zijn de positieve perspectieven en de valkuilen? We illustreren onze 
ervaringen met cijfers en casuïstiek en bieden inspiratie voor jouw re-integratiebeleid.

Anne-Marie De Smet - Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, Mediwet Dagvoorzitter: Luc Goemaere

INTERVISIE BHV’S (90 min) | EHBO: Kritische blik op evacuatietechnieken

In deze intervisie bekijken we alle mogelijke evacuatietechnieken die worden aangewend in een bedrijf, dit 
zowel bij een ongeval op de werkvloer als bij brand. We onderzoeken in welke situaties de bedrijfshulp- 
verlener deze technieken kan uitvoeren. Bijkomend worden er enkele praktijkvoorbeelden aangehaald waarbij 
men slechts gedeeltelijk of beter niet kan evacueren.

Tim Renders - Brandweerman  
en Jan Vanbrabant - Zaakvoerder, EduMedic bvba                                               Dagvoorzitter: Jan Vanbrabant

PREBENEREN 2 (90 min) | De feitenboom in de praktijk

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

Pieter De Munck - Adviseur-generaal, FOD WASO  
en Johan Geuens - Senior consultant, preventieadviseur, Sertius                Dagvoorzitter: Peter Engelborghs



MODULE 5 14.10 - 14.55u KOFFIEPAUZE 14.55 - 15.25u

MACHINEVEILIGHEID 1 | Veilige arbeidsmachines en machines: anders bekeken

De FOD Economie staat onder andere in voor de omzetting van nieuwe aanpakrichtlijnen, consumenten- 
veiligheid en het markttoezicht. In deze presentatie zal globaal een korte herhaling gegeven worden van deze 
taken en zal verder ingezoomd worden op diverse cases die illustreren wat men kan tegenkomen op onder 
andere administratief en technisch vlak van enkele arbeidsmiddelen.

Wendy Van Aerschot - Ingenieur, FOD Economie  
Algemene Directie Kwaliteit & Veiligheid                                                             Dagvoorzitter: Lieve De Keyser

RISICOBEHEER 2 | Besloten ruimten bij Brussels Airport: toepassingen in de praktijk

Vermoedelijk hebben weinig preventieadviseurs stilgestaan dat ook op onze nationale luchthaven verschil-
lende situaties zijn die aanleiding geven tot het toepassen van de procedure rond besloten ruimtes. De vele 
ondergrondse kokers zijn daar een mooi voorbeeld van. Betredingsprocedures en technische maatregelen 
voor eigen en derde werknemers, vaak ook buitenlanders, zullen geïllustreerd worden. 

Marc Hoppenbrouwers - Preventieadviseur, Brussels Airport Dagvoorzitter: Johan Geuens

VEILIG GEDRAG 1 | Communicatie die plakt

Als preventieadviseur communiceer je voortdurend: instructies, nota’s, posters, veiligheidsinformatie, versla-
gen, werkgroepen, … maar blijft je boodschap ook hangen? Hoe zorg je ervoor dat je boodschap aankomt en 
zelfs blijft plakken?

Hanne Vermeiren - Coach en trainer,  
Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen                                                    Dagvoorzitter: Luk Van Berendonck

GEVAARLIJKE STOFFEN 2 | Reprotoxische stoffen: wat verandert er?

Met het KB 21/07/2017 tot wijziging van boek VI chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia van 
de codex kwamen ook reprotoxische stoffen onder het toepassingsgebied. In deze presentatie worden  
enkele bekende en tamelijk courant gebruikte reprotox stoffen in een aantal sectoren, getoetst aan de  
principes van dit KB en zijn gevolgen. 

Steven Verpaele - Occupational hygienist Dagvoorzitter: Danny De Baere 

ERGONOMIE 1 | Risicoanalyse ergonomie: een eenvoudige aanpak

De multidisciplinaire preventieadviseur kijkt in een risicoanalyse ook naar ergonomie. Maar welke  
ergonomische risico’s zijn er allemaal en hoe kan men deze beoordelen? Deze interactieve lezing stelt een 
systematische aanpak voor om ergonomie te bespreken, te kwantificeren en eventueel te meten. In elke stap 
ligt de focus op verbeteringen. 

Roeland Motmans - Europees ergonoom, Colruyt Group Dagvoorzitter: Stephan Tomlow

PSYCHOSOCIAAL WELZIJN 5 | Hoe burn-out voorkomen en detecteren? Principes First Aid Mental Health

Anticipeer op het stijgend aantal burn-outs waarmee werkgevers geconfronteerd worden op de werkvloer. 
Het aantal burn-outs stijgt met 10% per jaar en de gemiddelde afwezigheid is 180 dagen. Welke preventieve 
maatregelen kunnen we als bedrijf nemen om onze werknemers te beschermen? Hoe kunnen we dit tijdig 
detecteren en mensen oriënteren naar gepaste hulp en hoe hen re-integreren na een langdurige afwezigheid?

Boudewijn D’Hauwers - Preventieadviseur  
psychosociale aspecten, Mensura                                                                            Dagvoorzitter: Luc Goemaere



MODULE 6 15.25 - 16.15u

PBM’S 1 | Wil je je werkkledij een langer leven geven? Samen naar een duurzame wereld

Denkt jouw bedrijf ook steeds groener? Op dit moment bestaan er al eco vriendelijke stoffen. Ook kan je oude 
werkkledij tot nieuwe duurzame materialen omgezet worden. Zo werken we samen aan een mooie toekomst. 

Nele Entbrouxk - Account manager, Havep Dagvoorzitter: Guido Van Duren

VERZORGINGSINSTELLINGEN 1 | Onderhoud en controle van tilhulpmiddelen in de zorg

Het inzetten van tilliften is intussen vanzelfsprekend in de zorg. De arbeidsomstandigheden voor verpleeg- 
en zorgkundigen zijn daarmee enorm verbeterd. Maar is ook de veiligheid voor de gebruikers daarmee  
gegarandeerd? In deze workshop komt naast het wetgevend kader de volledige implementatie van een beleid 
op vlak van onderhoud en controle van tilliften en tilbanden aan bod.

Marc Van Hoofstadt - JOYinCARE Belgium  
en Arne Rothbart - Zaakvoerder, Ardatechnics                                           Dagvoorzitter: Dominic Hermans

MVO 1 | Cleantech Vlaanderen: een steun voor duurzame innovatie

In onze huidige maatschappij worden we geconfronteerd met een schaarste aan grondstoffen en energie-
bronnen. De overgang naar een veerkrachtige, ecologische, duurzame economie met technologieën die aan 
de klimaatneutraliteit bijdragen, is noodzakelijk om te overleven. I-Cleantech Vlaanderen wil de katalysator 
zijn van de duurzame innovatie en faciliteert daarom een aantal steunmechanismen. 

Stef Denayer - Managing director, i-Cleantech Vlaanderen Dagvoorzitter: Frank Meire

TRANSPORT & LOGISTIEK 3 | Code Gezond en Veilig magazijn

EVO en BMWT ontwikkelden een code en website waarbij voor 10 risicohotspots in een magazijn, maatrege-
len en goede praktijken om deze te beheersen, op een bevattelijke en interactieve manier zijn voorgesteld.  
De bedoeling is een nieuwe impuls geven aan bedrijven om tot een effectief veiligheidsbeleid te komen en zo 
tot minder arbeidsongevallen, minder verzuim en een duurzame inzet van werknemers te komen.

Daniëlle Gevers Deynoot-de Booij - Beleidsadviseur, evofenedex Dagvoorzitter: Guido Vanhove

VEILIG GEDRAG 2 | Motiverend leidinggeven: van moetiveren naar motiveren

Verwacht je van je medewerkers dat ze veiligheid ademen? Dat ze spontaan begaan zijn met hun veiligheid 
en die van hun collega’s? Dat ze bijna-ongevallen spontaan melden en zich gemotiveerd voelen om mee te 
werken aan een duurzame oplossing? Deze workshop over leidinggeven toont hoe je dat kan realiseren.  
Ze biedt inzichten in menselijk gedrag, maar houdt je ook een spiegel voor.

Hans Van Gaver - Safety management innovator, Samurai at Work Dagvoorzitter: Luk Van Berendonck

ZORGSYSTEMEN 1 | Opstellen van proactieve preventie-indicatoren arbeidsongevallen

Aan de hand van de bow-tie methode kan in kaart gebracht worden wat de mogelijke oorzaken en gevol-
gen van een arbeidsongeval kunnen zijn en welke factoren de oorzaken kunnen voorkomen en de gevolgen 
afzwakken. Aan dit overzicht kunnen vervolgens proactieve preventie-indicatoren gekoppeld worden. Aan de 
hand van een praktische uitwerking wordt geïllustreerd hoe je hiermee in het eigen bedrijf van start gaat.

Karolien van Nunen - Doctoraatsonderzoekster veiligheidscultuur,  
Universiteit Antwerpen                                                                                Dagvoorzitter: Mark Vanden Houte

INTERVISIE VP (90 min) | Enkel voor aangestelde vertrouwenspersonen!

Het LON-vertrouwenspersonen biedt de nodige netwerk opportuniteit en –ondersteuning aan voor vertrou-
wenspersonen, waarbij ook zij van elkaar kunnen leren. In deze sessies wordt via sterke interactie 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  
en Sofie D’ours - Teamcoördinator personeel en organisatie Stedelijk Onderwijs Gent    

Dagvoorzitter: Luc Goemaere

PREBENEREN 3 (90 min) | De feitenboom in de praktijk

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

Pieter De Munck - Adviseur-generaal, FOD WASO  
en Johan Geuens - Senior consultant, preventieadviseur, Sertius               Dagvoorzitter: Peter Engelborghs



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

PBM 2 | Een introductie in het reinigen met vloeibaar CO2

De vernieuwde LCO2 technologie reinigt, decontamineert en reïmpregneerd als enige bestaande technologie 
zonder het textiel te beschadigen en met respect voor het milieu.

Anouk Van Braekel - Sales manager, Decontex Dagvoorzitter: Guido Van Duren

VERZORGINGSINSTELLINGEN 2 | Digitale checklijsten bij veiligheidsrondes

Om verbeteringen te realiseren is het essentieel te identificeren wat beter kan. Vragenlijsten en checklists 
zijn hiervoor zeer geschikt. In het UZ Gent maken we onder andere voor onze veiligheidsrondes gebruik van 
iCheck. Via deze tool kunnen we op een uniforme wijze de juiste input genereren voor ons verbeterproces en 
zijn resultaten direct beschikbaar voor analyse en rapportage. 

Pieter Hofman - Preventieadviseur, UZ Gent Dagvoorzitter: Dominic Hermans

MVO 2 | Duurzaam aankopen met de nieuwe ISO 20400

Een duurzaam aankoopbeleid is een belangrijke stap in de realisatie van een duurzaamheidspolitiek. De norm 
ISO 20400:2017 benadert aankoop vanuit verschillende invalshoeken van duurzaamheid rekening houdend 
met alle stakeholders in het bijzonder met de leveranciers. Deze norm is gestoeld op de ISO 26 000.

Mieke Pieters - Sustainable procurement expert, The Global Picture Dagvoorzitter: Frank Meire

MACHINEVEILIGHEID 2 | De nieuwe richtsnoer van de machinerichtlijn, wat is er gewijzigd?

In juli 2017 is de nieuwe richtsnoer voor de machinerichtlijn uitgekomen. De belangrijkste wijzigingen zullen 
in deze sessie toegelicht worden.

Chris Pluym - Statutory support engineer, Lloyds Register Dagvoorzitter: Lieve De Keyser

VEILIG GEDRAG 3 | Veiligheid, hoe krijg jij het verkocht?

Bedrijven doen enorme inspanningen om hun systeem in orde te hebben, mensen de tools aan te reiken, 
doen alles opdat mensen ’s avonds veilig naar huis zouden gaan. En toch … Hoe motiveer je mensen om de 
PBM’s te gebruiken en goed te gebruiken, gewoon near misses te melden en nog beter: elkaar aan te  
spreken? 

Jos Theunissen - Zaakvoerder, Change Coaching Dagvoorzitter: Luk Van Berendonck

ZORGSYSTEMEN 2 | Is context belangrijker dan oorzaak in ongevalsonderzoek?

Wat als we niet meer naar oorzakelijke verbanden gaan zoeken in ongevallen, maar proberen de context te 
begrijpen? Learning teams kijkt naar de context van de betrokkenen vanuit hun perspectief, zonder te  
oordelen. Door het onderzoek niet meer lineair maar dynamisch te voeren, krijgen we meer informatie waar-
door iedereen slimmer wordt en herstelt men het vertrouwen in de organisatie. 

Timothy Van Goethem - EHSQ-manager, M+W Group Dagvoorzitter: Mark Vanden Houte

INTERVISIE VP (90 min) | Enkel voor aangestelde vertrouwenspersonen!

Het LON-vertrouwenspersonen biedt de nodige netwerk opportuniteit en –ondersteuning aan voor vertrou-
wenspersonen, waarbij ook zij van elkaar kunnen leren. In deze sessies wordt via sterke interactie 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  
en Sofie D’ours - Teamcoördinator personeel en organisatie Stedelijk Onderwijs Gent    

Dagvoorzitter: Luc Goemaere

PREBENEREN 3 (90 min) | De feitenboom in de praktijk

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

Pieter De Munck - Adviseur-generaal, FOD WASO  
en Johan Geuens - Senior consultant, preventieadviseur, Sertius               Dagvoorzitter: Peter Engelborghs



Ontbijt
8.00u

Module 2
9.50u

Module 1
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Module 3
11.05u
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Module 4
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12.40u

Module 5
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Pauze
14.55u
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Lounge bar 
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Module 7
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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

Brand 1
Externe diensten 1
Milieu 1
Risicobeheer 1
Gezondheid 1
Psychosociaal welzijn 1
Elektriciteit 1
Prebeneren (90 min)

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

Brand 2
Externe diensten 2
Milieu 2
Bouw 1
Gezondheid 2
Psychosociaal welzijn 2
Elektriciteit 2
Prebeneren (90 min)

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

Brand 3
Externe diensten 3
Milieu 3
Bouw 2
Transport & logistiek 1
Psychosociaal welzijn 3
Intervisie BHV (90 min)
Prebeneren (90 min)

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

Brand 4
Externe diensten 4
Security
Gevaarlijke stoffen 1
Transport & logistiek 2
Psychosociaal welzijn 4
Intervisie BHV (90 min)
Prebeneren (90 min)

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

Machineveiligheid 1
Risicobeheer 2
Veilig gedrag 1
Gevaarlijke stoffen 2
Ergonomie 1
Psychosociaal welzijn 5

€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25

PBM’s 1
Verzorgingsinstell. 1
MVO 1
Transport & logistiek 2
Veilig gedrag 2
Zorgsystemen 1
Intervisie VP (90 min)
Prebeneren (90 min)

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

PBM’s 2
Verzorgingsinstell. 2
MVO 2
Machineveiligheid 2
Veilig gedrag 3
Zorgsystemen 2
Intervisie VP (90 min)
Prebeneren (90 min)

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

Ontbijt
Lunch
Alle presentaties
All-in

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

€ 25
€ 50
€ 50
€ 249

EXTRA OPTIES

Schrijf je online in!
prebes.be/prenne-45

PRENNE 45 MODULE OVERZICHT



PRAKTISCH
Donderdag 01/03/2018
Brabantlaan 1, 3001 Leuven

www.prebes.be/prenne-45

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 
attest kadert in de wettelijke  
bijscholing voor preventie- 
adviseurs, milieucoördinatoren  
en veiligheidscoördinatoren.

ANNULEREN
Je kan kosteloos annuleren 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

PRENNE 46 PRENNE 47 PRENNE 48 PRENNE 49

14/06/2018
Sint-Truiden

18/09/2018
Edegem

06/12/2018
Gent

05/03/2019
Kortrijk

VOLGENDE  PRENNE DATA
Zet ze alvast in je agenda!

  PRAKTISCHE INFORMATIE
Handig om te weten!


