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Ethias Prevention Awards: de laureaten zijn bekend 
 
Op woensdag 11 december vond de prijsuitreiking plaats voor de eerste editie van de  
Ethias Prevention Awards. 
 
Achter elk ongeval gaat maatschappelijk lijden schuil en de geldelijke schadevergoeding van 
de verzekering herstelt slechts ten dele de impact van een ongeval. Ethias is dan ook van 
mening dat het tot haar opdracht behoort om ongevallen te voorkomen door preventie en 
initiatieven in die zin aan te moedigen.  
 
Om die reden heeft Ethias, met de steun van de Federale Overheidsdienst voor 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de wedstrijd "ETHIAS PREVENTION 
AWARDS" in het leven geroepen. 
 
Er werden prijzen uitgereikt in vier categorieën: 

o Occupational Safety: bescherming van personen op hun werkplaats  
o Damage Protection: bescherming van goederen tegen schade 
o Best Training Program: beste opleidingsprogramma voor preventie 
o Prevention Plan of the Year: beste jaarprogramma voor preventie 

Voor deze eerste editie heeft de jury ook een speciale prijs uitgereikt aan een extra "eervol 
preventie-initiatief". 

- De deelnemers 
 
Deze wedstrijd richtte zich tot alle openbare instellingen die werk maken van preventie: 
provinciale en lokale besturen, OCMW's, brandweerdiensten, politiezones, civiele 
bescherming, intercommunales zonder commercieel oogmerk en onderwijsinstellingen in 
België. 
 

- De laureaten 
 
Bijna 60 openbare instellingen dienden hun kandidatuur in. Veertien onder hen werden 
geselecteerd als laureaat. 
 
1. Laureaat in de categorie “Occupational Safety”:  
 
Het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en -verwerking in 
Brugge en Ommeland (IVBO) voor zijn campagne "IVBOB".  
 
De andere genomineerden in deze categorie: 

- Het OCMW Wervik voor zijn campagne "Welke schoenen draagt u?";  
- De Provincie Luxemburg (SEPP) voor haar kandidatuur "De Oprichting van een 
Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk".  
 
2. Laureaat in de categorie “Damage Protection”:  
 
De Politiezone Vesdre (Verviers) voor haar campagne "Poppol waken".  
 
De andere genomineerden in deze categorie:  
- De Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège (ISOSL) voor haar preventie-
campagne tegen brandrisico's;  
- De gemeente Silly voor haar campagne "Preventiegroep tegen Diefstal".  
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3. Laureaten (ex aequo) in de categorie “Best Training Program”:  
 
- De stad Halle voor haar campagne "Veiligheid op de Weg".  
- Vivaqua voor haar globaal opleidingsprogramma rond veiligheid.  
 
De andere genomineerden in deze categorie:  
- De Lokale Politie van Ath voor haar dossier "Gebruik van de GPI48 vanuit een optiek van 
risk management";  
- Het OCMW Laarne voor zijn campagne "De Maand van de Ergonomie".  
 
4. Laureaat in de categorie “Prevention Plan of the Year”:  
 
De Politiezone van Charleroi voor zijn programma ter bevordering van de lichamelijke en 
geestelijke gezondheid van zijn personeel.  
 
De andere genomineerden in deze categorie:  
- Het Europacollege van Brugge voor zijn aanpak inzake voedselveiligheid HACCP.  
- De Intercommunale voor Slib- en Afvalverwijdering Antwerpen voor haar dossier 
"Aanpassing van het veiligheidsactieplan 2012 en de realisatie van het globale plan 2013-
2018".  
 
5. De Jury reikte een speciale prijs uit aan de vzw Terre (Herstal) voor het innovatieve en 
unieke karakter van haar dossier "Een participatieve veiligheid". 
 
De laureaten ontvangen: 
 
Een pakket preventieondersteuning voor aanvullende acties op maat (ter waarde van  
€ 10.000). 
 

- De multidisciplinaire Jury: 
 

 Voorzitter: Christian Deneve, Directeur-generaal van de Algemene Directie 
Humanisering van de Arbeid, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

 Ondervoorzitster: Nicole Dery, Adviseur-generaal bij de Afdeling van de Promotie 
van het Welzijn op het Werk, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

 Louise-Marie Bataille, Secretaris-generaal van de Unie van Waalse Steden en 
Gemeenten  

 Chantal Van Audenhove, LUCAS - Centre for Care research and Consultancy, 
K.U. Leuven  

 Marc De Greef, C.E.O. Prevent  

 Daniel Pirotte, Directeur B.O.A.R. Collectiviteiten en Ondernemingen Ethias 
 

 

 

 
www.preventionawards.be 
 
Ethias, verzekeraar Leven en Niet-Leven, engageert zich voor een wederzijds vruchtbare 
vertrouwensrelatie met haar partners van de openbare diensten en hun personeelsleden, met de 
ondernemingen en met de particulieren die hun vertrouwen in haar stellen.  
 
Ethias zet zich in om al haar cliënten eersterangsproducten en -diensten aan te bieden met de beste 
prijs-kwaliteitverhouding voor het garanderen van een duurzame rentabiliteit, met respect voor haar 
fundamentele waarden van menselijkheid, ethiek, engagement en nabijheid. 

http://www.preventionawards.be/

