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• Hoe een -dossier samenstellen?
• Hoe als fabrikant uw machine conform de Europese
 en Belgische wetgeving maken?
• Is er rekening gehouden met ergonomie tĳdens het ontwerp?
• Wat te doen bĳ  samenbouw ?
• Hoe mens/robot/cobot veilig laten samenwerken?
• Wat te doen bĳ  indienststelling?
• Wat te doen bĳ  aanschaf van een machine buiten de EU?

Uw welzĳ nsstudiebureau
informeert over:

machineveiligheid



Op al deze vragen
kunnen we jullie
ondersteuning geven
via onze unieke
pragmatisch aanpak.

Onze aanpak, de CWB-cirkel
ADVIESFASE

• Scan/audit van uw installatie(s), organisatie, potentiële problemen, risico’s,...
• Opstellen van actielĳ st en plan van uitvoering met de betrokken afdelingen.

  uitwerken riskassessment, technisch  -dossier, conformiteitsattest, 
  gebruiksaanwĳ zing, -kenplaat, actieplan op maat met de nodige aandacht
  voor de overige welzĳ nsdomeinen

IMPLEMENTATIEFASE

• Plan van aanpak
• Coördinatie van de uitvoering van A tot Z
     oplossingen e� ectief implementeren
• Check op de uitvoering en ingebruikname 
   controles uitvoeren op doeltre� endheid
   begeleiden van de praktische implementaties van beheersmaatregelen

  bepalen van veilige zone, hekwerken plaatsen m.b.v. juiste norm, voorstellen
  ergonomische hulpmiddelen en checken (o.a. indienststellen),  opstellen van
  instructiekaarten en diverse opleidingen

BORGINGSFASE

• Onderhouden/ maintainen van uw optimalisaties in de tĳ d
    periodieke controles uitvoeren of alles loopt zoals afgesproken
   herzien van de RIE bĳ  aanpassingen
   opvolgen en evalueren van de geïmplementeerde beheersmaatregelen
   opstellen van checklists voor interne inspecties
   periodieke controles werking veiligheidscomponenten De full service partner met een unieke aanpak



Dit resulteert op het einde
van de rit in een CWB-label
waar we jullie garantie bieden
voor onze praktische,
degelĳ ke aanpak!

Ook voor bestaande machines/arbeidsmiddelen
kunnen we jullie verder helpen volgens onze CWB cirkel. 

De full service partner met een unieke aanpak
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De informatie uit deze folder is afkomstig van CWB. 
U kunt deze brochure ook downloaden via www.cwbgroup.be
of eenvoudig aanvragen per e-mail.
Voor alle vragen over welzĳn kunt u bĳ ons terecht.

CWB organisatie – wĳ  helpen u graag ! 
Industrieterrein Kolmen 1085, 3570 Alken
T 011 59 91 82 · E info@cwbgroup.be
www.cwbgroup.be
Ad-Co bvba, ondernemingsnummer 0847.179.489

Verder kunnen we jullie ondersteuning geven op de 5 overige welzĳnsdomeinen:

arbeidsgezondheid

milieu

Partner van

Mogelĳ ke opleidingen
• Hiërarchische lĳ n
• Veilig werken aan elektrische installaties:

gewaarschuwde personen BA4 en vakbekwame personen BA5
• Taakrisicoanalyse
• Machineveiligheid: basis
• Machineveiligheid: gevorderden
• LOTOTO (Lock Out - Tag Out - Try Out)

Ontdek al onze opleidingen op
www.cwbgroup.be/diensten/opleidingscenter

AANWEZIGHEIDS TTEST

Aan

Behaald op

Peter Neven

Management CWB

Industrieterrein Kolmen 1085, 3570 Alken, T 011 59 91 82, 

E info@cwbgroup.be, www.cwbgroup.be

Ad-Co bvba, ondernemingsnummer 0847.179.489

Peter Neven

Management CWB
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