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PRIJS WOUT THEUWS
SCHOOLJAAR 2021-2022

Wat?

De Prijs Wout Theuws is een wedstrijd voor leerlingen in het laatste jaar van het BSO, TSO of SE-N-SE, die een
geïntegreerde proef (GIP) of stageverslag maken met als onderwerp onderhoud of betrouwbaarheid. Met deze prijs
wil BEMAS jongeren in een technische opleiding inspireren om, net als Wout Theuws, hun carrière te starten in
onderhoud met de ambitie zichzelf verder te ontplooien tot een echte industriële leider op hoog niveau.

BEMAS, the Belgian Maintenance Association vzw, is initiatiefnemer van de Prijs Wout Theuws en krijgt hierbij de
ondersteuning van TA@3D, het onderwijsnetwerk voor technisch adviseurs en coördinatoren.

Voor wie?

De wedstrijd staat open voor alle leerlingen in het laatste jaar van het BSO, TSO of SE-N-SE die een GIP of
stageverslag maken rond het thema onderhoud of betrouwbaarheid.

Enkele voorbeelden:

● Een GIP om een vaak optredende storing in een machine definitief op te lossen;
● Een stageverslag met suggesties voor de verbetering van het preventief onderhoud van een installatie.
● Een GIP rond het opzetten van een automatisatie van de administratie in een technische dienst.

Opgelet! Het is belangrijk dat een significant deel van het ingestuurde werk handelt over onderhoud of
betrouwbaarheid. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het oplossen van problemen met onderhoud van een bestaande
machine, of het berekenen/inschatten van de betrouwbaarheid van een bepaald ontwerp. Ook meer 'managerial'
aspecten van onderhoud kunnen. Bijvoorbeeld een oefening rond wisselstukken, het opstellen van een
onderhoudsplan, het opmaken van onderhoudsinstructies, etc... .  De jury zal inzendingen weigeren die niet aan deze
voorwaarde voldoen.

Waarom deelnemen?

De Prijs Wout Theuws zet leerlingen die zich onderscheiden, samen met hun school, in
de kijker. Deelnemen aan deze wedstrijd is een extra motivatie om een boeiende GIP
rond onderhoud te maken, of een uitstekend stageverslag te maken over ervaringen in
onderhoud. Bovendien is het voor de winnaar een mooie referentie om op de CV te
zetten.
Maar er zijn uiteraard ook echte prijzen te winnen: er is een geldprijs voor de finalisten,
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en een speciale prijs voor de school die het winnende eindwerk indient: een ultrasoontoestel uit het gamma van SDT
Ultrasound Solutions voor gebruik tijdens de praktijklessen. Dit zal geschonken worden in functie van het profiel van
de winnende school.

Prijzen

● Voor de winnaar:
○ een geldprijs van € 500
○ certificaat

● Voor de school van de winnaar:
○ een SDT ultrasoontoestel
○ een 3D-geprinte award
○ certificaat
○ persaandacht

● Voor de 2 runners-up:
○ een geldprijs van € 200
○ certificaat

Hoe deelnemen?

1. Leerlingen zelf en/of een (technisch) verantwoordelijke schrijft zijn/haar leerlingen in via het formulier of
per mail naar info@bemas.org . DEADLINE: vrijdag 25 februari 2022

2. De school/de leerling stuurt het geselecteerde eindwerk (GIP of stageverslag) naar info@bemas.org.
DEADLINE: vrijdag 29 april 2022 (na deze datum kan er eventueel nog een laatste update van het eerder
doorgestuurde werk bezorgd worden)

3. De vakjury selecteert de drie finalisten uit alle inzendingen.
Deze worden ten laatste op 20 mei 2022 bekendgemaakt.

4. BEMAS contacteert de 3 scholen van de finalisten om ervoor te zorgen dat een lid van de BEMAS jury
aanwezig kan zijn bij de mondelinge verdediging van de GIP of het stageverslag op de school.

5. Een vertegenwoordiger van BEMAS is aanwezig tijdens de proclamatie/afstudeerceremonie, zowel bij de
winnaar als bij de 2 runners-up voor het uitreiken van de prijs aan de leerling en de school. Graag gebruiken
we 5 à 10 minuten om iets meer te vertellen over de reden van de wedstrijd en de motivatie waarom de
leerling in kwestie de prijs verdient. Daarbij overhandigen we ook de geldprijs en de award aan de leerling,
en een certificaat en de hoofdprijs aan de school.

Waarom de prijs Wout Theuws?

Wout Theuws, geboren in 1953, volgde een technische opleiding auto mechanica en startte op
16-jarige leeftijd zijn carrière in een garagebedrijf. Door hard werk, een grote leergierigheid en
avondstudie, kreeg hij steeds meer verantwoordelijkheden toegeschoven. Dankzij zijn ervaring
en praktijkkennis kon Wout Theuws in 1975 starten bij Fisher Price als tooldesigner en groeide
door tot plant engineering manager. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor het
ontwerp en de realisatie van nieuwe productiemachines. Daarnaast zette hij er het volledig
onderhoudsbeheersysteem op.

In september 1986 ging Wout Theuws als Technical Engineering Manager aan de slag bij Bosal in Oevel. Net zoals in
de beginjaren bleef hij ook in die tijd ‘levenslang leren’. In 1991 rondde hij de opleiding ‘Master in integraal
onderhoudsbeheer’ af aan de Hogeschool Gent. In 1996 behaalde hij aan de Hogeschool Eindhoven een post HBO,
Business administration and organisation. Bij Bosal zette Wout Theuws intussen een performant en
resultaatsgedreven onderhoudsbeheer op de rails, met als bekroning de titel van Belgian Maintenance Manager of
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the Year in 2000. Deze prestigieuze prijs werd door BEMAS aan hem toegekend op grond van zijn uitstekende dossier,
de correcte verdediging  en de hoge score tijdens de audit ter plaatse.

In 2001 trad hij toe tot de raad van bestuur van BEMAS, en werd hij lid van de jury voor de wedstrijd van de MMY. In
2002 verkreeg Wout Theuws in Helsinki een eervolle nominatie voor de Euromaintenance Incentive award, uitgereikt
door de Salvetti Foundation en het EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies). Sindsdien
vertegenwoordigt hij BEMAS in de algemene vergadering van deze Europese koepel rond onderhoud en participeert
hij actief in verschillende werkgroepen.
In 2004 behaalde zijn presentatie over het onderhoudsbeleid bij BOSAL de hoogste score op het Euromaintenance
Congres in. Bovendien verkoos het publiek hem als beste spreker van dit internationaal onderhoudscongres. In zijn
hoedanigheid als voorzitter van het EFNMS European Asset Management Committee tussen 2010 en 2014, droeg hij
onder andere bij aan de uitwerking van de Europese norm EN 16646 ‘Maintenance – Maintenance within physical
asset management’.

Sinds 2008 wordt Wout Theuws steeds meer actief binnen de Bosal groep als “Group Manufacturing Excellence
Leader HSE and Maintenance”. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijke voor het delen van beste praktijken in
onderhoud, asset management, gezondheid, veiligheid en milieu tussen 22  productiebedrijven verspreid over 5
continenten. Ondertussen geniet Wout van een welverdiend pensioen.

Dat het onderhoud in belangrijke mate bijdraagt tot het succes van een onderneming, is niet enkel het leidmotief van
Wout Theuws, het is ook de kerngedachte van BEMAS. Efficiënt en effectief onderhoud heeft immers een grote
impact op de bedrijfscontinuïteit en het bedrijfsresultaat. Onderhoud is dan ook van kapitaal belang voor een
duurzaam succes in industriële ondernemingen en andere asset intensieve organisaties.

Tot op de dag van vandaag laat Wout Theuws niet na zijn kennis en ervaringen te delen met collega maintenance
managers, en helpt mede daardoor het onderhoud in de Vlaamse en Belgische industrie op een nog hoger niveau te
tillen. Door de combinatie van toepassen van beste praktijken in onderhoud en de beschikbaarheid van jong
technisch talent, kan onze regio er in slagen om een attractieve locatie te blijven voor industriële investeringen.

Met de ‘Prijs Wout Theuws’ wil BEMAS jongeren met technische opleiding inspireren om, net als Wout Theuws, hun
carrière te starten in onderhoud met de ambitie zichzelf verder te ontplooien tot een echte industriële leider op
internationaal niveau.  De prijs Wout Theuws wordt alvast een eerste baken op zijn of haar CV.

Over BEMAS

BEMAS, the Belgian Maintenance Association vzw, is de Belgische vakvereniging voor professionals en bedrijven die
actief zijn in technisch onderhoud en asset management. BEMAS helpt haar leden op weg naar een hogere Return on
Assets door een beter beheer van machines, installaties en infrastructuren.

We streven hierbij naar het verhogen van rendement, betrouwbaarheid en kwaliteit, en het verlagen van
levensduurkosten, milieubelasting, energieverbruik en risico’s. Door mensen samen te brengen en kennis te delen
rond onderhoud en asset management vormt BEMAS de brug naar een duurzame en competitieve industrie en
economische welvaart in België. Meer info.

Extra info:

Heeft u nog meer vragen? Contacteer BEMAS op 09 221 14 19 of stuur een mailtje naar info@bemas.org.
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Wedstrijdreglement Prijs Wout Theuws
1. BEMAS vzw behoudt zicht het recht voor het reglement ten allen tijde voor de einddatum van de wedstrijd te wijzigen in functie van de

noodwendigheden van de wedstrijd of indien dit in het voordeel is van de meerderheid der spelers. In voorkomend geval zal de
eenvoudige publicatie van het aangepaste wedstrijdreglement op de website gelden als voldoende kennisgeving aan de spelers.

2. Deelname aan de Prijs Wout Theuws is gratis
3. Verloop van de wedstrijd:

a. Een leerling en/of een (technisch) verantwoordelijke schrijf zijn/haar leerlingen  in via het online formulier.
DEADLINE:  25 februari 2022

b. De school stuurt het geselecteerde eindwerk (GIP of stageverslag) naar info@bemas.org
DEADLINE: 29 april 2022

c. De vakjury selecteert de drie finalisten uit alle inzendingen.
Deze worden ten laatste op 20 mei 2022 bekendgemaakt.

d. BEMAS contacteert de 3 scholen van de finalisten om ervoor te zorgen dat een lid van de BEMAS jury aanwezig kan zijn bij
de mondelinge verdediging van de GIP of het stageverslag.

e. Een vertegenwoordiger van BEMAS is aanwezig tijdens de proclamatie/afstudeerceremonie, zowel bij de winnaar als bij de 2
runners-up voor het uitreiken van de prijs aan de leerling en de school. Graag gebruiken we 5 à 10 minuten om iets meer te
vertellen over de reden van de wedstrijd en de motivatie waarom de leerling in kwestie de prijs verdient. Daarbij
overhandigen we ook de geldprijs en de award aan de leerling, en een certificaat en de hoofdprijs aan de school.

4. Deelnemende scholen verbinden zich ertoe foto’s en andere media gerelateerd aan de Prijs Wout Theuws rechtenvrij ter beschikking te
stellen van BEMAS vzw. Deze zullen gebruikt worden in het kader van volgende edities van de Prijs Wout Theuws

5. Door deelname erkent en aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk het reglement te kennen en te zullen aanvaarden zoals het geldt op de
einddatum van de wedstrijd en ziet af van welkdanige vordering ook opzichtens de organisator, evenzeer omtrent de bepalingen van
onderhavige wedstrijdreglement.

6. De finalisten en winnaar van de Prijs Wout Theuws worden door de vakjury gekozen, die hierbij discretionaire beslist en geen
motiveringsplicht heeft.

7. De namen van de finalisten en hoofdwinnaar zullen pas bekend gemaakt worden op de proclamatie zelf. Scholen van de finalisten
worden wel op de hoogte gebracht van het feit dat één van hun leerlingen bij de beste 3 is geëindigd.

8. BEMAS vzw kan op generlei wijze verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging van de deelnameformulieren. Alle
beschadigde, onleesbare of onvolledige zendingen zullen gediskwalificeerd worden.

9. De winnaar van de Prijs Wout Theuws erkent uitdrukkelijk dat de organisator slechts verantwoordelijkheid draagt voor de
overhandiging van de prijs en geenszins als een producent of verlener van diensten kan worden beschouwd. De winnaar erkent
uitdrukkelijk door aanvaarding van de prijs af te zien van elke vordering van welkdanige aard ook tegenover de organisator. De
organisator draagt geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. de kenmerken van prijs en kan evenmin verantwoordelijk worden
gehouden voor het eventuele in gebreke blijven van haar sponsors/leveranciers m.b.t. de overhandiging van de prijs. De organisator zal
niet verplicht zijn, indien de leverancier in gebreke blijft de prijs te overhandigen, een andere prijs te verstrekken, evenwel zal het de
organisator steeds toegestaan zijn een evenwaardige prijs te overhandigen aan de winnaar.

10. De gewonnen prijs kan niet geruild worden tegen andere producten, diensten of geld tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk
overeengekomen tussen organisator en winnaar.

11. Noch de vereniging BEMAS vzw, noch enige andere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de wedstrijd mede organiseert, zal
aansprakelijk kunnen gesteld worden indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd dienen te worden gewijzigd in functie van de
noodwendigheden van de wedstrijd of door overmacht. De organisator behoudt zich het recht voor de actie of zijn verloop te wijzigen
indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk
gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, gewijzigd,
uitgesteld of geannuleerd. De organisator behoudt zich het recht voor om op gelijk welk tijdstip de wedstrijd op te schorten wegens
overmacht en dit zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding of welkdanige vergoeding ook. Problemen met derden of sponsors
die de uitvoering van de wedstrijd of de afgifte van de prijs hypothekeren dienen eveneens als overmacht te worden gekwalificeerd.

12. De organisator kan op generlei wijze voor tijdens of na de wedstrijd gedwongen worden gegevens omtrent de wedstrijd of de winnaar
kenbaar te maken. Evenmin zal de organisator ertoe gehouden zijn briefwisseling of andere communicatie te beantwoorden, en dit
zonder dat het stilzwijgen beschouwd kan worden als een aanvaarding van de inhoud van het ontvangen schrijven.

13. Voor eventuele protesten of opmerkingen zal men zich uitsluitend schriftelijk dienen te richten tot de organisator, waarbij alle rechten
worden voorbehouden tot het formuleren van een antwoordschrijven en waarbij een niet-beantwoorden nooit zal kunnen worden
aanzien als een formele aanvaarding ervan in hoofde van de organisator.

14. Uiteraard garandeert de organisator absolute confidentialiteit met betrekking tot de gegevens van de inzendingen.
15. Alle deelnemers hebben inzage- en verbeteringsrecht, volgens de wet van 08.12.1992 met betrekking tot de bescherming van de

persoonlijke levenssfeer. De databank zal worden bijgehouden en beheerd in de kantoren van de organisator. De organisator zal deze
gegevens niet aan derden verstrekken, zonder voorafgaandelijke toestemming van de betrokkenen.

16. Bij vermoedens van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd behoudt de organisator zich het recht voor om deelnemers
zonder voorafgaande verwittiging uit te sluiten van de wedstrijd, alsmede voor alle andere simultaan lopende en toekomstige
wedstrijden. Feitelijke georganiseerde deelname, indeplaatsstelling, overdracht van rechten of volmacht met betrekking tot de
deelname aan de wedstrijd of het verwerven van de prijs/prijzen alsmede de systematische verkoop van de gewonnen prijs zal als een
onregelmatigheid van de wedstrijd en in het bijzonder haar doel worden beschouwd.

17. Aan fouten in het systeem, zowel van technische als van redactionele aard, kan de deelnemer geen rechten ontlenen.
18. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbanken van Brussel en uitsluitend het Belgische recht zal van toepassing zijn.
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