ARBEIDSVEILIGHEID
PREVENTIE & AANSPRAKELIJKHEID
BIJ ARBEIDSONGEVALLEN

Krijg op één dag tijd een integraal draaiboek waarmee u –
zowel preventief als curatief – te werk kunt gaan bij
arbeidsongevallen op de vloer!

Gent Meeting Center
(Holiday Inn UZ) Gent
Onder de deskundige leiding van:
Meester Filip Tilleman Michaël Verhaeghe
Vennoot
Advocaat
Tilleman & van Hoogenbemt

waarom?
CIJFERS ZEGGEN SOMS MEER … : arbeidsongevallen
beroepscategorie
zonder gevolg
tijdelijke ongeschiktheid
blijvende ongeschiktheid
dodelijke afloop
totaal

(bron : Fonds voor Arbeidsongevallen)

arbeiders
48.579
63.587
9.229
100
121.495

bedienden
15.322
8.802
1.594
14
25.732

interim
4.924
8.766
665
6
14.361

anderen
675
684
87
2
1.448

onbekend
1.534
717
176
0
2.427

totaal
71.034
82.556
11.751
122
165.463

ARBEIDSVEILIGHEID: MEER DAN PROCEDURES ALLEEN
Arbeidsveiligheid of de garantie dat “uw werknemers hun taak
uitvoeren zonder het slachtoffer te worden van een arbeidsongeval” vraagt een strikt preventiebeleid. Maar toch zijn calami-

teiten niet steeds te vermijden. Reden te meer om stil te staan bij
de concrete juridische verplichtingen én uitdagingen binnen het
mijnenveld van de arbeidsveiligheid.

PREVENTIEBELEID: EEN JURIDISCHE VERPLICHTING MET TAL VAN VOORDELEN
Als onderneming moet u tal van juridische verplichtingen inzake arbeidsveiligheid respecteren. Gedurende de eerste module
brengen de docenten u de basis van het Preventiebeleid, ge-

zien vanuit het standpunt van de operationele directie.
Veronachtzaming van deze verplichtingen heeft echter verstrekkende gevolgen.

MAAR WAT ALS HET VERKEERD LOOPT … (EN OOIT LOOPT HET VERKEERD !)
Hoe professioneel uw preventiebeleid ook moge zijn, ooit loopt het
verkeerd. En voor vele ondernemingen (én directies) begint dan de
echte nachtmerrie. Wist u dat u als directie immers strafrechtelijk
vervolgd kunt worden bij ernstige arbeidsongevallen? Wist u dat u

als directeur mede-aansprakelijk wordt gesteld en gevangenisstraf
riskeert? Aan de hand van reële jurisprudentie tonen onze docenten aan welke risico’s u als management loopt bij zware arbeidsongevallen.

DE NV KSIDENT: EEN REËLE CASE DOORHEEN HET PROGRAMMA
Bij aanvang van de training schetst Michaël Verhaeghe u de veiligheidsaanpak bij de NV Ksident. Deze fictieve organisatie heeft
een preventieplan uitgebouwd, maar niet 100 % conform de
voorschriften. Zolang niets verkeerd loopt, zorgt dit alleen voor

administratieve problemen bij eventuele controles. Tot zich een
dodelijk arbeidsongeval voordoet. Aan de hand van concrete voorbeelden én ervaringen leert u hoe u het in de praktijk beter aanpakt.

EEN CONCREET DRAAIBOEK : DE LEERDOELSTELLING VAN DEZE DAG
Op het einde van deze dag heeft u als management of voor uw
management een concreet draaiboek uitgewerkt, waarmee u
morgen aan de slag kunt om het veiligheidsbeleid binnen uw

organisatie te optimaliseren. De expertise van onze docenten
(zowel naar arbeidsrecht als naar strafrecht toe) is een garantie
voor een direct bruikbare workshop.

Onze troeven, uw waarborg
WIE IS UW EXPERTEN-TEAM?
Deze workshop staat onder de deskundige leiding van Meester
Filip Tilleman en Meester Michaël Verhaeghe.
Meester Filip Tilleman is vandaag een autoriteit binnen het
Arbeidsrecht. Gedurende de laatste jaren heeft hij een unieke ervaring opgebouwd als advocaat én adviseur binnen het Arbeidsrecht.
Zijn praktijk - Tilleman & Van Hoogenbemt - is voornamelijk gespecialiseerd in het begeleiden van complexe arbeidsrechtelijke
vraagstukken. Als docent combineert hij een uitgebreide parate
kennis en een unieke ervaring met een uitermate pragmatische en

no-nonsense kijk op het Arbeidsrecht.
Op deze wijze is hij het best geplaatst om u gedurende deze dag
een bruikbare handleiding van het operationele arbeidsrecht te bezorgen.
Meester Michaël Verhaeghe, docent aan het Instituut voor
Strafrecht, heeft een unieke ervaring opgebouwd binnen de
strafrechtelijke aansprakelijkheid. Hij is dan ook – zeker als
advocaat met voeling in de praktijk – de aangewezen persoon om
deze training mee te ondersteunen met zijn unieke ervaring.

OPTIMAAL LEEREFFECT
We beperken het aantal deelnemers aan deze cursus tot 30.
Hierdoor kunt u optimaal profiteren van de kennis en ervaring van het docententeam. Bovendien toetst u op een interactieve manier uw eigen praktijksituatie aan die van uw collega’s.

Zo garandeert het IFBD u een optimaal leereffect, gebaseerd
op theoretische onderbouw en gestaafd met vele praktische
voorbeelden.

VERHOOGDE INTERACTIVITEIT
De deelnemers krijgen uitgebreid de kans om hun eigen problematiek ter sprake te brengen. Wij bieden u de mogelijkheid om uw eigen gevallenstudies naar voor te brengen gedurende deze cursus. Om dit te realiseren, vragen wij op
voorhand een beknopte beschrijving van de probleemstelling te

formuleren. Op die manier kunnen wij de cursus volledig opstellen volgens uw eigen informatie-behoefte. U kunt hiervoor steeds
contact opnemen met Dirk Spillebeen op het telnr.: 050 38 30 30
(fax: 050 31 04 21 – e-mail: dirk@ifbd.be)

PROGRAMMA
INLEIDING: HET LEVEN ZOALS HET IS … BIJ DE NV KSIDENT
Bij aanvang van de workshop schetst onze docent Michaël Verhaeghe u het preventiebeleid bij de NV Ksident.
Dit bedrijf heeft een eerste stap gezet naar een geïntegreerd veiligheidsbeleid en tot op heden stelden zich weinig of geen ernstige problemen. Tot op vandaag, om 12u45, zich een ernstig arbeidsongeval met fatale afloop
voordoet. Tijdens onderhoudswerkzaamheden komen – los van diverse gewonden – twee arbeiders om het leven
(één eigen werknemer en één werknemer van een onderaannemer). Het bedrijf staat in rep en roer, maar is het
management voorbereid op wat nu volgen moet …?
Aan de hand van de concrete life situatie van de NV Ksident leert u – stap voor stap – wat de management
verantwoordelijkheden & aansprakelijkheden zijn. Hoe kan uw organisatie zich hierop preventief voorbereiden?
Hoe dient uw organisatie te reageren bij een eventuele calamiteit?

MODULE 1: PREVENTIE – WIE DOET WAT, WANNEER EN HOE?
◆◆ Wie is verantwoordelijk voor wat – wat is de rol van de beleidsverantwoordelijken?
❖❖ Raad van Bestuur.
❖❖ Bedrijfsleiding.
❖❖ Human Resources.
❖❖ Preventie Adviseur.
❖❖ Operationele manager.
❖❖ Werkvloer.
◆◆ Opmaken van het risicoplan.
◆◆ Invullen van het veiligheidssysteem.
◆◆ Nodige structuren:
❖❖ Intern.
❖❖ Extern.
◆◆ Het dynamische risico-model:
❖❖ Opstellen.
❖❖ Implementeren.
❖❖ Opvolgen.
◆◆ Controle & toezicht op preventiebeleid.
◆◆ Arbeidsongevallen-analyse.
◆◆ Wat met pesten, mobbing, stress …?
◆◆ Goed werkgeverschap : een nieuw begrip?

MODULE 2: AANSPRAKELIJKHEID BIJ ARBEIDSONGEVALLEN
◆◆ Burgerrechtelijke aansprakelijkheid:
❖❖ Arbeidsongeval met eigen personeel.
❖❖ Arbeidsongeval met interim, onderaannemers, …
◆◆ Strafrechtelijke aansprakelijkheid:
❖❖ Wanneer?
❖❖ Wie?
❖❖ Hoe?
◆◆ Wat met delegatie van strafrechtelijke aansprakelijkheid:
❖❖ Wat kunt u delegeren?
❖❖ Hoe verloopt de delegatie?
◆◆ Vervolging bij arbeidsongeval:
❖❖ Procedure.
❖❖ Hoe aan te pakken?
❖❖ Concreet stappenplan.

MODULE 3: ARBEIDSONGEVALLEN: CONCREET DRAAIBOEK
◆◆ Wat kan verkeerd lopen?
◆◆ Hoe preventief opvangen?
◆◆ En wat als het verkeerd loopt: hoe pakt u het van bij aanvang goed aan?

VERLOOP VAN DE CURSUSDAG:
08.30
Ontvangst, registratie & koffie.
09.00
Start van de cursusdag met voorstelling van de docenten.
12.30	Lunch.
17.00	Einde van de cursusdag.
Zowel in de voor- als namiddag wordt een korte (koffie-)pauze gehouden.

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Cursus: Arbeidsveiligheid - preventie & aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen
BEDRIJFSINFORMATIE
FIRMA:
STRAAT / NR. / BUS: ......................................................................................................................................................................................................................................
PC / GEMEENTE:

......................................................................................................................................................................................................................................

Alg. TEL.-nr.:

Alg. FAX-nr.:

ACTIVITEIT:

q industrie-productie

q groothandel & import

q kleinhandel

q bouwondernemers

q transport

q diensten

q horeca

q overheid

SECTOR: ..........................................................................................................................

AANTAL WERKNEMERS: ....................................................................

FACTURATIEGEGEVENS
Facturatie-adres:

................................................................................................... 	BTW-nr.:
...................................................................................................
Uw ref.:
...................................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................

DEELNEMERS
Dhr. / Mevr.:

Dhr. / Mevr.:
Functie:

..............................................................................................

Functie:

..............................................................................................

E-mail:

..............................................................................................

E-mail:

..............................................................................................

DATUM DEELNAME: ...............................................................

DATUM DEELNAME: ...............................................................

Reserveer een hotelkamer van ............................ tot. ..................................

Reserveer een hotelkamer van ............................ tot. ..................................

FAX: 050 31 04 21 - E-MAIL: info@ifbd.be

Praktische informatie
DATUM & PLAATS VAN DE CURSUS
Datum: zie hiertoe onze website www.ifbd.be
U wordt verwacht in het Gent Meeting Center (Holiday Inn UZ), Akkerhage 2, 9000
Gent. Dit hotel ligt net naast de E17 (Antwerpen - Gent - Kortrijk), afrit 9 UZ Gent.
Het hotel beschikt over een ruime – gratis – parking.

DEELNAMEKOSTEN
De deelnameprijs aan dit programma bedraagt 750 Euro excl. 21 % BTW.
Dit bedrag is inclusief koude/warme dranken en een uitgebreide lunch.
U ontvangt bovendien een documentatiemap die u als naslagwerk kunt
raadplegen. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid
(zie verder) geeft het IFBD per extra deelnemende collega 5 % extra korting op
het totaalbedrag met een maximale korting van 20 % (= 5 deelnemers of meer).

De Vlaamse Overheid investeert in opleiding: 50% korting!
Het IFBD is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u onze
trainingen gedeeltelijk kunt betalen met de subsidies toegekend door de Vlaamse
Overheid via het systeem van de “KMO-portefeuille”. Indien uw bedrijf voldoet
aan de vooropgestelde criteria kan u tot 50% besparen op de opleidingskost.
Meer informatie omtrent het systeem kan u vinden op de website van de Vlaamse
Overheid: www.kmo-portefeuille.be.

Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u een deelnamebevestiging en een
factuur. Een tweetal weken voor de cursus ontvangt u een herinnering met nog
enige praktische informatie en een routebeschrijving.
Annulatie.
We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw inschrijven en
de cursus. Indien wij 2 weken voor de cursus uw schriftelijke annulatie mogen
ontvangen wordt u 75 Euro annulatiekost doorgerekend. Minder dan 2 weken voor
de cursus bent u ons het integrale bedrag verschuldigd. Wij zijn uiteraard steeds
verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw plaats.

HOTELOVERNACHTING AAN HET IFBD-TARIEF
Voor 99 Euro (incl. BTW) per nacht én uitgebreid ontbijtbuffet verblijft u in een
1-persoonskamer in het Holiday Inn UZ Gent. Gelieve hiertoe de overnachtingsdata bij uw inschrijving in te vullen. Wij reserveren uw kamer en bevestigen u uw
reservatie. U betaalt uw kamer ter plaatse.

IN-COMPANY TRAINING
Veel van onze open trainingen kunnen eveneens in-company worden georganiseerd. Een dergelijk trainingstraject differentieert zich van de open trainingen
door een directe en concrete vertaling van het programma naar uw eigen bedrijfsomgeving. U kan hiertoe vrijblijvend contact opnemen met Pascal Fossaert op
het nr. 050 38 30 30.

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

IFBD-DATABASE

U kan zich op diverse wijzen inschrijven:
• Bij voorkeur via onze website www.ifbd.be of via e-mail: info@ifbd.be
• U faxt uw inschrijving op 050 31 04 21
• Via de post: nv IFBD, Zeeweg 155, 8200 Brugge

We houden u graag op de hoogte van de laatste evoluties binnen uw sector.
Daarom hebben we uw gegevens opgenomen in onze – geregistreerde - database.
Uw informatie is voor eigen gebruik en wordt nooit aan derden doorgegeven.
Te allen tijde heeft u – overeenkomstig de wet “verwerking persoonsgegevens” van
8/12/1992 – recht op inzage en correctie/wijziging van uw gegevens.
U kan ons bereiken via tel. 050 38 30 30, via fax: 050 31 04 21 of via e-mail:
info@ifbd.be.

U kan steeds uw reservatie telefonisch op het nr. 050 38 30 30 doorgeven. Een
schriftelijke bevestiging echter blijft vereist.

