
De Prenne is een evenement waar je kan netwerken, opleidingen volgen en een bezoekje kan brengen aan de vakbeurs, de
Commerial Corner.

PRENNE 65
IN BRABANTHALLEN LEUVEN

THURSDAY 16/03/2023

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



PRAKTISCHE INFORMATIE
Handig om te weten!

PRAKTISCH
16/03/2023 in Brabanthallen Leuven
Brabantlaan 1, 3001 Leuven

2 OPTIES
Kies voor een lichte Prenne met nieuwsgierig of
voor de volledige ervaring leergierig.

COMBIPAS
Met de Combipas kan je je voor 4 Prenne's
inschrijven aan het voordeeltarief van € 796,00
excl.btw (€ 200,00 korting). Deze pas geeft
toegang tot 4 leergierige Prenne's, op te nemen
in het jaar van aankoop.

BETALEN
Na het inschrijven ontvang je een factuur. Wist je
dat je tot 30% korting kan krijgen via de kmo-
portefeuille? Bedrijven die nog geen Prebes lid
zijn, betalen € 75,00 excl. btw abonnementskost.

ATTEST
Na de Prenne ontvang je digitaal een attest van
aanwezigheid. Dit attest kadert in de wettelijke
bijscholing voor preventieadviseurs,
milieucoördinatoren en
veiligheidscoördinatoren.

ANNULEREN
Annuleren kan kosteloos tot 8 dagen voor de
aanvang van het evenement. Na deze datum
blijft het bedrag van de inschrijving verschuldigd.
Er kan steeds een vervanger de gereserveerde
plaats innemen.

* Deelnemers krijgen een attest voor bijscholing.

Bedrijfshulpverleners
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08:30
Brand 1 | Wat je moet weten over noodverlichting: Regels van Goed Vakmanschap (RgV)
Noodverlichting is belangrijk voor de veiligheid wanneer de gewone verlichting uitvalt. Al te vaak zijn er problemen met de
plaatsing, het beheer en het onderhoud ervan. Met deze RgV wil Agoria een antwoord formuleren op de vaakst gestelde vragen.
Het doel is een helder en praktisch overzicht te geven voor iedereen die betrokken is bij nieuwe projecten of bij het beheer van
bestaande gebouwen of infrastructuur.

Johan Van Vlaenderen - Afdelingshoofd Facilitair beheer - Stad Gent Kris Collier

Veilig gedrag | Risico-gebaseerd werken      
Wanneer we praten over veilig werken kunnen we niet voorbij het aspect gedrag van onze medewerkers en de omgeving waarin
ze werken. Als de situatie waarin iets van ons verwacht wordt om risico-gebaseerd te werken onduidelijk of dubbelzinnig is,
kijken we naar het gedrag van anderen en baseren we onze keuzes daarop. Recente praktische inzichten helpen om veilig werken
naar een volgend niveau te tillen.

Hans Van Gaver - Projectmanager, trainer, coach - Samurai at Work Eddy Eyckmans

MVO 1 | Algemene principes en informatie betreffende elektrische voertuigen (ism. Maxus Motors
Belux – Astara Western Europe)          
Welke elektrische voertuigen zijn er op de markt? Wat is kenmerkend voor elektrische voertuigen? Hoe laden we op? Wat kost
oplaadinfra? Hoe zit het met de actieradius van een elektrisch voertuig? Is een elektrisch voertuig wel veilig? Is zo'n voertuig niet
brandgevaarlijk? Welke preventieve acties onderneemt een constructeur? FAQ van toekomstige gebruikers en parkeren aan een
oplaadpunt.

Maaike Van den Bergh Business Development Manager Maxus Motors Belux – Astara Western Europe en Ans
Loncke Ing - Bestuurder Adviesbureau SAGA BV

Ans Loncke

Gezondheid 1 | No steps, No glory: 10.000 stappen op het werk
De werkomgeving is een ideale omgeving om meer te bewegen en lang stilzitten te onderbreken, wat de gezondheid van
werknemers fundamenteel verbetert. Het 10.000-stappenproject zet werknemers letterlijk in beweging en bevat verschillende
tools: een stappenplan voor implementatie in je bedrijf, inspiratie voor beweegacties, maar ook een online stappenregistratietool
voor het organiseren van stappencompetities.

Annelies Vandenberghe - senior stafmedewerker beweging, Vlaams Instituut Gezond Leven Karlien Devloo

PBM | Veiligheidsschoenen: Emma's walk to empower impact (ism. Febelsafe)        
Veiligheid eerst, op de voet gevolgd door duurzaamheid

Fred Cabooter - EMMA Guido Van Duren

Bouw 1 | Fluvius
Sinds 2022 kan je binnen het Fluvius-netwerk eigen opgewekte energie delen met anderen, zoals je familie, vrienden ... Je kan
ook delen met jezelf, bv door energie uit te wisselen tussen je thuisadres en je buitenverblijf. Het enige wat je daarvoor nodig
hebt is een digitale meter. Maar welke vormen zijn er van energiedelen? Hoe start je er mee? Wat zijn energiegemeenschappen?
Leer hierover meer in deze sessie.

Jan Van Vaerenbergh - Fluvius Jerry Verbrugghen

Externe diensten 1 | Ernstige arbeidsongevallen, leerpunten voor een preventieadviseur     
Aan de hand van verschillende cassussen van ernstige arbeidsongevallen worden overzichtelijke analyses gepresenteerd. De
rode draad doorheen de ongevallen is werken met uitzendkrachten. Wat zijn de lessons learned uit deze ongevallen ? In deze
sessie wordt tevens ingegaan op de voorgestelde maatregelen om ongevallen te voorkomen.

Pieter Wemans Johan Van Neck

Prebeneren 1 | Toolkit (I)PA: de rol van een leidinggevende m.b.t. het welzijnsbeleid 
Vaak wordt er nog teveel gekeken naar de preventieadviseur of de EDPBW m.b.t. de opdrachten en taken welzijn op het werk.
Veel werkgevers, maar ook preventieadviseurs, weten niet welke rol een leidinggevende heeft en waar deze hulp kan bieden in
het welzijnsbeleid.

Dominic Hermans Dominic Hermans



09:40
Brand 2 | Zorg voor een vlotte interventie van de hulpdiensten met DIP
Het Digitaal InterventiePlan (DIP) is het populairste digitale platform onder de Vlaamse brandweerzones voor het opmaken van
interventieplannen. Ontdek de mogelijkheden en zorg voor een vlotte communicatie met jouw hulpverleningszone.

Wim Boffé, CEO , Certeso Kris Collier

Transport en logistiek | ADR 2023
Het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg wordt geregeld door het Europees Verdrag betreffende vervoer
van gevaarlijke goederen over de weg (ADR). Dat verdrag werd inmiddels ondertekend door 53 landen. Elke twee jaar wordt dit
verdrag geüpdatet. In deze sessie krijgt u in een notendop een toelichting bij de belangrijkste wijzigingen die gelden vanaf
01/01/2023.

Frank Vandaele Pablo Coosemans

MVO 2 | De verdere energietransitie en mobiliteit in de toekomst, ... (ism. Fluvius)       
De impact van het elektrisch rijden op het net waarbij aandacht wordt gegeven aan slim en gespreid laden. Opladen dient wijd te
worden verspreid en zowat overal mogelijk zijn. Maar hoe realiseren we dat bij particulieren, appartementsgebouwen, winkels en
bij bedrijven? Wat met de facturatie bij het opladen?

Hans van Sebroeck Ans Loncke

Gezondheid 2 | 10 slimme bouwstenen om van jouw bedrijf een Sportbedrijf te maken
Aan de hand van 10 bouwstenen vol praktische tips en inspiratievoorbeelden helpt Sport Vlaanderen je op weg bij het opstellen
van een sport- en beweegbeleid binnen jouw onderneming. Verder wordt er in deze sessie ook het Label Sportbedrijf en de
Sportbedrijf-Award toegelicht en laten we zien hoe jouw bedrijf hiervoor in aanmerking komt.

Koen Meeusen - consulent sportieve werkplek, Sport Vlaanderen Karlien Devloo

Milieu | Wat brengt de nieuwste Vlaremtrein 2019 ?
Naast kleinere aanpassingen zijn er ook belangrijke wijzigingen m.b.t. rubriek 12 Elektriciteit. Vele sectorale voorwaarden werden
overgeheveld naar de algemene voorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen waardoor deze nu voor alle organisaties van
toepassing zullen zijn. Daarnaast toelichting bij enkele wijzigingen en actualisaties aangaande grondwaterwinningen en
bemalingen en wijzigingen van het VLAREL.

Oscar Moonen, bedrijfsadviseur Professional-Consulting. Annick Heynderickx

Machineveiligheid 1 | Machinerichtlijn - Back to basics, deel 2: rol van de aangemelde instantie     
Moeten alle machines "gekeurd" worden vooraleer CE-markering mogelijk is? In deze sessie lichten we toe wat een aangemelde
instantie is, wanneer zijn tussenkomst nodig kan zijn in het kader van de CE-markering van machines en wat je ervan mag
verwachten. We geven ook de aandachtspunten mee voor bij indienststelling van machines waarvoor tussenkomst van de
aangemelde instanties vereist kan zijn.

Philip Pierloz - Lead contract engineer Safety of machinery, Vinçotte Pierloz Philip

Psychosociaal 1 | Hoe bevorder je prestaties & welzijn bij hybride werken?
Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers goed blijven presteren, maar ze zich toch goed in hun vel voelen wanneer ze een
belangrijk deel van de tijd telewerken? Hoe bewaar je de verbondenheid in het team en voorkom je burn-out? Hoe pas je je als
leidinggevende aan in deze hybride context? Wat werkt echt volgens wetenschappelijk onderzoek?

Heidi Verlinden, Research Project Manager, Securex Luc Goemaere



11:15
Elektriciteit 1 | Essentiële preventiemaatregelen veilig werken aan elektrische installaties      
Tijdens deze praktische module wordt verder ingegaan op de verschillende stappen die moeten gebeuren voor het veilig werken
aan elektrische installaties. Wat is de noodzaak en het belang van de vitale 5 - de gouden 8? Verder wordt er ingegaan op het
risico van kortsluiting, andere elektrische basisbegrippen en het belang van de installatieverantwoordelijke bij werken aan
elektrische installaties.

Servaas Dreesen - projectgroep Prebes Dirk Wynants

Gevaarlijke stoffen 1 | Tips and tricks rond chemische agentia 
Vele preventieadviseurs zwoegen met chemische agentia. De presentatie zal ingaan op de risicoanalyse, kwalitatieve en
kwantitatieve beoordeling vd blootstelling in kader van OSH en REACH en het interpreteren van blootstellingsresultaten ten
opzichte van grenswaarden. Er zal verwezen worden naar brochures, lmpjes (vb. PIMEX), hulp van de EDPBW en dit met een
kritische blik en valkuilen in het volledige proces.

Steven Verpaele, hygiënist arbeidsNickel Institute Danny De Baere

MVO 3 | Brandrisico's bij elektrische voertuigen (ism. Fireforum)       
De Regel van Goed Vakmanschap brandveiligheid in Parkings onder de loop genomen. Deze aanbevelingen zijn de voorloper van
regelgeving en normen ter zake.

Bart Vanbever - Senior Expert Fire Safety Ans Loncke

Gezondheid 3 | EarCovered at work: Hoe stimuleer je het dragen van gehoorbescherming?
In deze sessie kom je te weten wat het dragen van gehoorbescherming voorspelt binnen een onderneming. Waar kan je als
preventieadviseur best op inspelen om meest impact te hebben? Dit zijn de resultaten van het project EarCovered at work,
gebaseerd op antwoorden van ca. 1000 werknemers (incl. preventieadviseurs) uit 20 Vlaamse ondernemingen uit o.a. hout-,
bouw-, metaal-, voedings-, chemie-, en textielsector.

Hanne Messely - Projectleider en onderzoeker, Arteveldehogeschool Gent Karlien Devloo

Arbeidshygiëne 1 | Case asbest: Boerentoren      
Fernand Huts koopt de Boerentoren kopte de dagbladen. Maar dit was slechts een sluitstuk van veel langer hoofdstuk; van een
eerste kleine asbestvondst tot een herbestemming. Dmv storytelling en foto's zal de rol van de preventiedienst of gebouwen-
exploitant van KBC geïllustreerd worden en hoe met deze thematiek werd omgegaan.

Bart Ghyssaert, diensthoofd Milieu en Duurzaamheid Ben Breeur

Wetgeving | Werken met derden: recente rechtspraak
De regelgeving werken met derden duikt in steeds meer situaties op en het aantal cases dat eindigt voor de rechtbank wordt
alsmaar groter. Ook andere arbeidsrechtelijke bepalingen halen meer en meer het nieuws. Aansprakelijkheid en strafrechtelijke
bepalingen uit Sociaal Strafwetboek en andere zullen toegelicht worden uit de meest recente rechtspraak.

Chris Persyn, Cautius Paul Van Hauwermeiren

Psychosociaal 2 | Arbeidsongevallen en psychosociale aspecten (ism. KiAi International)  
Menselijke fouten worden vaak als root cause genoemd bij ongevallen. Het blijft echter belangrijk om met open blik naar de
echte grondoorzaken in de organisatie op zoek te gaan. Worden ook de psychosociale invloeden meegenomen die (mede) tot
een bepaald gedrag geleid hebben? Deze inspiratiesessie brengt voorbeelden uit de praktijk met een uitnodiging tot verdere
reflectie!

Annelies Note, Health & Safety Consultant, KiAi international Luc Goemaere

Security | Barrièremodellen – als innovatief instrument tegen criminele fenomenen     
‘(Georganiseerde) Criminaliteit effectief aanpakken, hoe doe je dat? Criminaliteitsfenomenen bestaan, omdat criminelen geld
willen verdienen. Het barrièremodel richt zich op dit verdienmodel. Hiervoor brengen we het bedrijfsproces in kaart. Dan kan je
zien wat er nodig is om een (georganiseerde) misdaad te kunnen plegen

Ibrahim Bulut-Senior Security Consultant-Expertise & Security Consultants Koen Warnez



13:15
Elektriciteit 2 | Werken in de buurt van hoogspanningslijnen     
Ieder jaar gebeuren er nog een tiental arbeidsongevallen bij het werken in de buurt van hoogspanningslijnen. Meestal met zeer
ernstige of dodelijk gevolg. De risico's en de te nemen preventieve maatregelen worden toegelicht. Deze ongevallen worden
meestal veroorzaakt door firma's uit allerlei sectoren.

Danny Vanderhaeghen - Head of Asset Support, ELIA Transmission Belgium Dirk Wynants

Zorgsystemen | Hoe kan de CO2 prestatieladder u helpen bij een duurzame bedrijfsvoering (ism.
Bureau Veritas Certification Belgium)       
De CO2 prestatieladder is een certi ceerbaar managementsysteem dat bedrijven stimuleert om CO2 te reduceren op zowel
structurele wijze, binnen de bedrijfsvoering als in projecten én toelevering. De ladder is een op zichzelf staand certi catieschema
waarin bedrijven zich vrijwillig kunnen laten certi ceren door een erkend organisme. Tijdens deze sessie nemen wij u mee in de
voordelen en eisen van dit schema.

Heidi Vandenhende Tom Audenaert

MVO 4 | Bestrijden van branden van elektrische voertuigen
Het bestrijden van EV's vraagt een speci eke aanpak. Om deze reden is een uniforme aanpak van de brandbestrijding nodig
waarbij aangepast blustechnieken noodzakelijk zijn. Tevens is er aandacht vereist voor de berging, afvoer en stalling van het
gebluste voertuig. De constructeurs kunnen hierbij de brandweerdiensten op verschillende wijze ondersteunen.

Frank Van der Laak Ans Loncke

Multimedia 1 | Hoe iemand terugvinden in een crisissituatie? (ism. Epic Blue)        
Een alarm is niets meer dan een lawaai. Daarom is iemand zijn positioneringsdata te hebben belangrijk. Tijdverlies hierbij is key.
Toelichting vanuit een praktijkcase die aantoont dat snel optreden een leven kan redden.

Frederik Malesevic - Innovation Manager Epic Blue Paul Van Hauwermeiren

Bouw 2 | Beschoeiing en taludering     
Regelmatig worden we in het nieuws geconfronteerd met ongevallen ten gevolge van een val in een bouwput of het instorten van
een put. De gevolgen voor betrokkenen zijn meestal groot. Wil je dit vermijden en meer informatie over hoe putten op een veilige
manier beschoeid kunnen worden? Dan is deze sessie met praktijkvoorbeelden zeker een aanrader!

Emmy Streuve, Constructiv Jerry Verbrugghen

Arbeidshygiëne 2 | Ventilatiewet in hoofdlijnen
De ventilatiewet of volledig de wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek
toegankelijk zijn, verscheen op 1 december 2022 in BS. De grote lijnen en de nog te verwachten uitvoeringsbesluiten zullen
vakkundig uit de doeken gedaan worden. Wat kunnen we uit deze ervaringen halen voor de arbeidsplaatsen in de bedrijven?

Pieter Bolle, Coördinator Taskforce Binnenluchtkwaliteit Danny De Baere

Psychosociaal 3 | Kom uit je Kop!Campagne haalt psychische problemen bij mannen uit het taboe
(ism. VLESP)  
Onderzoek toont dat psychische problemen bij mannen nog steeds een taboe is. Dit heeft een impact op de cijfers rond
zelfdoding en mentaal welbevinden van deze doelgroep. Herkenning en vooral erkenning van de zorgen waar mannen mee
worstelen is dus noodzakelijk. Via deze sessie verneem je herkenbare en hoopvolle verhalen en krijg je tips om ook op de
werkvloer de mentale gezondheid van mannen te versterken.

Kim Van Den Berge, stafmedewerker VLESP Luc Goemaere



14:50
MVO 5 | Laadinfrastructuur: wat zijn de valkuilen, evoluties en toekomst (ism. Stroohm - EV services)  

    
Laadpalen en elektrisch rijden, hoe begin je eraan? Met voorbeelden vertellen we hoe men de transitie naar een elektrisch
wagenpark aanpakt. Van laadpas tot laadpaal, van car policy tot type wagen en (kosten)plaatje. Het elektrisch rijden als
onderdeel van het HR-beleid en employer brand. Een laadpaal aan huis en/of aan de onderneming. Welke zijn de
laadmogelijkheden en laadstations?

Nick Bols - Head of Sales Stroohm & Matthias Soetewey - Stroohm Ans Loncke

Gevaarlijke stoffen 2 | Branden binnen de afval- en recyclagesector 
Branden zijn spectaculair en regelmatig binnen de recyclagesector. Naast klassieke afvalbranden loeren ook nieuwe risico’s en
technologieën om de hoek zoals branden veroorzaakt door lithium-ion batterijen. Risico’s en maatregelen zullen besproken
worden incl initiatieven vd sector via Denuo, federatie afval- en recyclagesector, en Bebat, beheersorganisme die instaat vr
terugnameplicht vn afgedankte batterijen.

Marine Ronquetti, Denuo; Martine Vanheers en Hendrik Hendrickx, Bebat Ben Breeur

Multimedia 2 | Wat kan beswic betekenen voor een preventieadviseur?
Deze actiegerichte voorstelling is niet enkel nuttig voor een startende PA, maar tevens voor een PA die op zoek is naar nieuwe
informatie. Al dan niet in het kader van zijn bijscholing. Een greep uit de berichten, risicovelden, codes van goede praktijk uit
binnen- en buitenland, parlementaire vragen, enkele nieuwe updates & nog veel meer.

Danny De Baere - Adviseur AD HUA FOD WASO Danny De Baere

Bouw 3 | Veilig gebruik van diisocyanaten     
Diisocyanaten zijn gevaarlijke stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid indien niet veilig gebruikt. Vanaf 24/8/2023 wordt
het gebruik van diisocyanaten strikt beperkt, tenzij werknemers of zelfstandigen die met deze producten werken of toezicht op
dergelijke taken houden met succes een voorafgaande opleiding over het veilig gebruik van diisocyanaten hebben voltooid. Meer
informatie tijdens deze sessie.

Ronald Van Den Bosch, ISOPA - Dow Jerry Verbrugghen

Supervisie Vertrouwenspersonen | Supervisie (enkel voor officieel aangestelde Vertrouwenspersonen)

Prebes biedt het nodige netwerk en ondersteuning aan voor de vertrouwenspersonen, waarbij zij vooral van elkaar kunnen leren.
Via sterke interactie wordt ingespeeld daar waar de hoogste noden zijn. Op elke Prenne wordt deze intervisie vormgegeven door
het delen van eigen ervaring en kennis met collega’s. En door de opbouw van een sterk netwerk waar elk lid een meerwaarde
betekent voor de ander. Deze module neemt 2 slots van 1uur in.

Luc Goemaere, Psycholoog, Adviseur psychosociale aspecten & wellbeing op het werk. Luc Goemaere

Ergonomie 1 | Werken met focus op kantoor (ism. VerV)        
Hoe kan je als PA het kantoor op een juiste manier indelen, de juiste materialen en de nodige omstandigheden voorzien om je
medewerkers met focus te laten werken. Met het theoretisch kader van Compernolle en praktijkvoorbeelden kan je aan de slag.

Siel Vervalle, Preventieadviseur ergonomie, Liantis Mathias De Waele

Externe diensten 2 | Tools in strijd tegen MSA (ism. Coprev)        
57% v/d werkgerelateerde gezondheidsklachten bij Belgische werknemers zijn lichamelijke klachten. Ergonomie en preventie v
MSA worden momenteel beperkt opgenomen in de organisaties. De Re ectiechecklist en de Knipperlichtentool zijn tools die de
interne PA en stuurgroep, die gaat over het ergonomiebeleid, ondersteunen in de aanpak van ergonomie en preventie van MSA.

Bram Van de Velde - ergonoom, Groep IDEWE Johan Van Neck

Prebeneren 2 | Toolkit (I)PA: de rol van leidinggevende m.b.t. welzijnsbeleid 2de sessie      
Vaak wordt er nog teveel gekeken naar de preventieadviseur of de EDPBW m.b.t. de opdrachten en taken welzijn op het werk.
Veel werkgevers, maar ook preventieadviseurs, weten niet welke rol een leidinggevende heeft en waar deze hulp kan bieden in
het welzijnsbeleid.

Dominic Hermans Dominic Hermans



16:00
Risicobeheer | Risk Assessment Planning
Waarom worden in praktijk nog risicoanalyses te laat gestart, vergeten of niet uitgevoerd? Hoe kunnen we dit bijsturen? In deze
module wordt een tool voorgesteld in excel, die eenvoudig kan ingepast worden in elke veiligheidsorganisatie of
preventieaanpak. Het is een tool die reeds geruime tijd gebruikt wordt in verschillende ondernemingen.

Nick Vandenzavel, Tenneco Automotive Europe BV Johan Geuens

Elektriciteit 3 | AREI hoofdstuk 7.22: Voeding van elektrische wegvoertuigen.      
Toelichting van het nieuwe hoofdstuk 7.22 in het AREI over de voeding van elektrische wegvoertuigen. Wat zijn de elektrische
risico's? Met welke aspecten (oplaadsnelheid en -modi, type infrastructuur/stekkers, ...) moet je rekening houden bij het
installeren van laadpalen? Wat zijn de aandachtspunten bij een elektrische keuring ?

Tom Cauwelier - expert building - Vinçotte Dirk Wynants

Machineveiligheid 2 | Risico gegrepen worden door roltrappen en liften: beheersmaatregelen     

In deze voordracht worden risico's van roltrappen en enkele aspecten van liften besproken. Wetgeving, normen (oa EN115 voor
roltrappen en EN81-reeks voor liften), niet onbelangrijke risico's van gegrepen worden (oa loshangende kledij),
'vuilbakongevallen', bevrijden van personen uit liften, websites rond deze risicovelden, enz

Johan Van Vliet, Liftinstituut Danny De Baere

Ergonomie 2 | Ergonomisch Maatwerk (ism. VerV)        
Ergonomische risico's zijn bij maatwerkbedrijf de grootste oorzaak van hun ziekteverzuim. Via een ergonomie beleid en vooral
een praktische uitwerking op de werkvloer kunnen ze ergonomische risico's reduceren.

Bart De Groof, Preventieadviseur, Mivas Mathias De Waele

Externe diensten 3 | AI en welzijn op de werkvloer      
De impact van arti ciële intelligentie (AI) op het werk wordt onderdeel van de campagne 2023-2025 voor een gezonde werkplek
van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA). Maar wat houdt AI juist in? Wat zijn de
gevolgen, risico’s en mogelijkheden van AI voor veiligheid en gezondheid op het werk? In deze module krijgt u een inleiding over
dit boeiende onderwerp.

Edelhart Kempeneers, Medisch Directeur, Attentia Johan Van Neck



VOLGENDE PRENNE DATA
Zet ze alvast in je agenda!

PRENNE 66
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23/11/2023

in Stayen
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