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Missie.

Prebes, gegroeid vanuit een vereniging van preventieadviseurs, is een vooraanstaande
professionele ledenvereniging voor iedereen begaan met het verbeteren van welzijn op het werk,
duurzaam, maatschappelijk en sociaal verantwoord ondernemen.
Prebes verenigt alle geïnteresseerden in een laagdrempelig professioneel netwerk, wisselt ervaring
en informatie uit en borgt de synergie tussen startende en de meer ervaren leden door o.a.
opleidingen of andere innovatieve leervormen.
Prebes werkt proactief en voorziet zo antwoorden op de behoeften van haar leden.
Daarnaast adviseert Prebes beleidsorganen en andere belanghebbenden en is een trendsetter
door vernieuwing in haar vakgebied.
Prebes ondersteunt de opleiding en verdere ontwikkeling van professionals die bedrijven - van
zelfstandige tot KMO of multinational - helpen bouwen aan een duurzaam welzijnsbeleid in de
meest brede zin.

Waar staat Prebes voor?
Professioneel

Door input van haar leden en netwerken, vertegenwoordigingen,
meewerkende belanghebbenden ontvangt Prebes waardevolle eerste hand
informatie. Prebes vertaalt de tendensen met betrekking tot welzijn en
duurzaam, maatschappelijk en sociaal verantwoord ondernemen naar de
praktijk. Dit wordt aangevuld met een lerend netwerk dat leden verbindt en
inspireert. De professionele ledenvereniging wordt ondersteund door een
performant coördinatiecentrum, projectgroepen en provinciale besturen die
voeling houden met de noden van de basis.

Onze leden zijn onze reden van bestaan. Collegialiteit en een
respectvolle omgang met aandacht voor ieders mening is een
basiswaarde. Dit willen we ook uitdragen in onze omgang met
partners, in onze samenwerkingsverbanden en in contacten met
derden. Voor Prebes is humanisering van de arbeid een
basisrecht, ongeacht geslacht, ras of etnische afkomst.

www.prebes.be | info@prebes.be

Respect
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Economisch

Prebes is een vzw die leeft voor en door haar leden en wordt onbezoldigd
bestuurd door effectieve leden. Hierdoor is het mogelijk om het lidgeld
laag te houden en kwalitatieve informatie, opleidingen en ondersteuning
aan te bieden tegen democratische prijzen. Het coördinatiecentrum
ondersteunt als centraal beroepskader de vereniging.

Het groot aantal (effectieve) leden en belanghebbenden maken
het mogelijk om via hun kennis, inzet en contacten, Prebes als
een krachtdadige vereniging en – partner te profileren. Vanuit
een onafhankelijke positie en zonder enige vorm van belangenvermenging of financiële afhankelijkheid, is het mogelijk om
vanuit het werkterrein deskundig advies, opleiding en
ondersteuning te geven.

Betrouwbaar

Expert(ise)
Sinds haar ontstaan in 1946 heeft Prebes veel expertise opgebouwd en is
hierdoor een vaste waarde binnen de sector en een gewaardeerde
referentie in welzijn op het werk en duurzaam, maatschappelijk en sociaal
verantwoord ondernemen. Prebes verzekert via gerichte vorming en haar
lerend dynamisch netwerk dat leden expert worden en blijven in hun
vakgebied.

Door sociale evenementen te organiseren creëert Prebes een
unieke extraprofessionele dimensie. Prebes geeft een antwoord
op de veranderde omgeving door haar flexibiliteit en teamwork.
Verder geeft Prebes haar leden de nodige arbeidsvitaminen om
als coach en adviseur haar/zijn job uit te oefenen. Dit
dynamiseert en cultiveert Prebes als een vereniging die
succesvol is door en voor haar leden.
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Sociaal (en dynamisch)
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