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Ethias Prevention Awards: oproep tot kandidaatstelling voor 3de editie 
 
Ethias organiseert sinds 2013 de Ethias Prevention Awards voor het promoten van 
initiatieven die instellingen uit de openbare en non-profitsector nemen om de 
veiligheid van hun personeel of doelpubliek te verbeteren. Tijdens de voorbije twee 
edities van de Ethias Prevention Awards werden 100 kandidaturen ingediend, 28 
finalisten geselecteerd en 13 laureaten bekroond! 

Het thema van deze 3de editie is: "Mobiliteit & Verplaatsing". 
 
De wedstrijd richt zich tot 4 categorieën van instellingen die verzekerd zijn bij Ethias: 

1. Federale, regionale, lokale besturen en OCMW's 
2. Hulpverleningsorganisaties: politiezones, brandweerdiensten, civiele bescherming ... 
3. Zorgsector: ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen ... 
4. Non-profitsector: vzw's, federaties, onderwijsinstellingen, NGO's, beschutte 

werkplaatsen ... 

Een originele onderscheiding 

Dit jaar ziet een nieuwe award het levenslicht: de "Child Safety Award", die een project 
voor de veiligheid en/of het welzijn van kinderen rond het thema “Mobiliteit & Verplaatsing” 
zal bekronen. Dit is een open categorie (ook voor een instelling die niet verzekerd is bij 
Ethias). 

De prijzen 
 
De laureaten van de categorieën 1 tot 4 ontvangen: 

 € 5.000 om preventie-acties op maat te ondernemen;  

 een jaarabonnement op “senTRAL” ter waarde van € 2.500; 

 het "Preventiezakboekje - Welzijn op het Werk 2016" verschenen bij Wolters Kluwer. 
 

De laureaat van de "Child Safety Award" behaalt: 

 € 5.000 om preventie-acties op maat te ondernemen;  

 een kit met educatief en preventiemateriaal (bijv. fluohesjes, boekjes of speelgoed 
met een educatief thema …);  

 gepersonaliseerde adviezen en suggesties van een expert bij de uitvoering en/of  
ondersteuning van het bekroonde project. 

 
De winnaar van de Publieksprijs ontvangt: 

 € 1.500 om preventie-acties op maat te ondernemen;  

 een jaarabonnement op “senTRAL” ter waarde van € 2.500;  

 het "Preventiezakboekje - Welzijn op het Werk 2016" verschenen bij Wolters Kluwer. 
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Timing 

 17 augustus 2015:  

o Start van de kandidaatstelling 

o Publieksprijs - Fase 1 

 4 januari 2016: Afsluiting van de kandidaatstelling 

 2 mei 2016: Publieksprijs - Fase 2 

 11 mei 2016: Uitreikingsceremonie van de "Ethias Prevention Awards" 

Inlichtingen & inschrijvingen:  

http://www.preventionawards.be/ - info@preventionawards.be – Tel.: 04 387 87 78 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Ethias met de steun van de Federale 
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Wolters Kluwer, de Vlaamse 
Stichting Verkeerskunde (VSV) en het Agence Wallonne pour la Sécurité Routière (AWSR). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/
mailto:info@preventionawards.be

