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Ethias Prevention Awards: de winnaars 
 
Op woensdag 11 mei vond de prijsuitreiking plaats van de Ethias Prevention Awards  
2015-2016. Het is inmiddels de derde editie. Ethias wil met dit initiatief overheden en 
verenigingen zonder winstoogmerk aanzetten om projecten uit te werken die de 
veiligheid van hun personeel of hun gebruikers verbeteren. Voor deze editie streden 
102 projecten om een award.  
 
Het thema van deze derde editie was “Mobiliteit en verplaatsingen”  
 
De wedstrijd richtte zich tot 4 types van instellingen die verzekerd zijn bij Ethias: 
 

1. Federale, regionale en lokale overheden, inclusief de OCMW’s 

2. Hulpdiensten: politiezones, brandweer, civiele bescherming, enz. 

3. Non-profitsector: vzw’s, federaties, onderwijs, ngo’s, beschermde werkplaatsen, enz.  

4. Gezondheidszorg: ziekenhuizen, rusthuizen, enz. 

Een nieuwe onderscheiding 

De “Child Safety Award” is een nieuwe categorie die een project bekroont dat - tegen de 
achtergrond van het thema mobiliteit en verplaatsingen - de veiligheid, de bescherming en 
het welzijn van het kind verhoogt. In deze categorie konden ook organisaties deelnemen die 
niet bij Ethias verzekerd zijn. 

De winnaars 

1. Winnaar in de categorie van de federale, regionale en lokale overheden en de 
OCMW’s: het OCMW van Moeskroen voor het project: “Thuisbedeling van 
maaltijden, tussen veiligheid en persoonsgebonden dienstverlening”. 

Andere genomineerden in deze categorie: de gemeentebesturen van Bütgenbach en 
Sivry. 

2. Winnaar in de categorie van de hulpdiensten: politiezones, brandweer, civiele 

bescherming, enz.:  de politiezone “Boraine” voor het project “Het peterschap van 

kinderen”. 

Andere genomineerden in deze categorie: de politiezones van de Hoge Venen en van 
Grâce-Hollogne/Awans. 

3. Winnaar in de categorie non-profitsector: vzw’s, federaties, onderwijs, NGO’s, 

beschermde werkplaatsen, enz.: Sporta voor het project “Sporta daagt uit!” 

Andere genomineerden in deze categorie: Groupe Terre, Chantier vzw en Buso St-
Franciscus Roosdaal. 

4. De jury weerhield geen kandidaten in de categorie van de gezondheidszorg. 
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5. De jury kent de “Child Safety Award” toe aan Onderwijsbeleid Stad Antwerpen voor 

het project “Fietsondersteuning voor Antwerpse Scholen” en aan Loyersschool 

uit Namen voor het project “Oprichting van een pedibus”. 

Andere genomineerden in deze categorie: Stad Mortsel, Komimo vzw en Stella-

Matutinacollege Lede. 

6. De jury kende een bijzondere prijs toe aan Leefschool ’t Veertje voor het project : 

“Veilig van en naar Leefschool ’t Veertje”. 

 

7. De publieksprijs (stemming via internet, onder toezicht van een 

gerechtsdeurwaarder) is toegekend aan vzw kOsh voor het project « V-Steegje ». 

 

De prijzen 
 
De winnaars van de categorieën 1 tot 4 alsook de “Special Jury Award” ontvangen: 

 5.000 euro om te besteden aan veiligheidsmaatregelen;  

 Een jaarabonnement op ‘SenTRAL’ ter waarde van 2.500 euro; 

 De ‘Preventiezakagenda – Welzijn op het werk 2016’ uitgegeven door Wolters 
Kluwer; 
 

De winnaar van de “Child Safety Award” ontvangt: 

 5.000 euro om te besteden aan veiligheidsmaatregelen;  

 Een educatief pakket met preventiematerialen (bv: fluohesjes, educatieve boeken en 
gezelschapsspelen...) ;  

 Advies en tips op maat om het winnende project in de praktijk te zetten.   
 
De winnaar van de publieksprijs ontvangt: 

 1.500 euro om te besteden aan veiligheidsmaatregelen;  

 Een jaarabonnement op ‘SenTRAL’ ter waarde van 2.500 euro; 

 De ‘Preventiezakagenda – Welzijn op het werk 2016’ uitgegeven door Wolters 
Kluwer; 

 
De jury 
 
De jury bestond uit 5 experts van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (2), 
de VSV (1), het AWSR (1) en Uitgeverij Wolters Kluwer (1), alsook een vertegenwoordiger 
van Ethias.   

 

Meer info op http://www.preventionawards.be/ 

Deze wedstrijd werd georganiseerd door Ethias met de steun van de FOD Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg, Wolters Kluwer, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en 
het Waals Agentschap voor Verkeersveiligheid (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/

