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• Hoe gezonde, veilige en comfortabele werkomstandigheden garanderen voor
 al uw werknemers? En hoe werkt u een beleid uit om dit te realiseren? 
• Hoe voldoen aan de vigerende regelgeving/normen (nationale & Europese)
 betre� ende het veilig omgaan met chemische, fysische en biologische agentia
 op de werkplek?
• Hoe starten met de RIE en het opstellen van een meetplan bĳ  een bestaande
 of nieuwe installatie/proces.

Uw welzĳ nsstudiebureau
informeert over:

arbeidshygiëne



Onze aanpak, de CWB-cirkel
ADVIESFASE

• Scan/audit van regelgeving & normen t.o.v. jouw werkomgeving. 
• Beoordelen en begeleiden van de RIE voor chemische, fysische
 en biologische agentia.
• Opstellen van een actieplan met de betrokken afdelingen

 meetprogramma chemische agentia, geluid, klimaatparameters,...
 beoordelen/voorstellen van beheersmaatregelen voor bestaande

   en nieuwe producten en processen.
 advies formuleren i.v.m. implementatie van de Reach-regelgeving, de selectie van  

   de juiste persoonlĳ ke beschermingsmiddelen, EHBO-maatregelen,...

IMPLEMENTATIEFASE

• Plan van aanpak
• Uitvoering van A-Z
     opstellen van de RIE en update van bestaande RIE’s voor chemische, fysische en
   biologische agentia
     meetprogramma’s in eigen regie en/of in samenwerking met erkende laboratoria
• Check op de uitvoering en toepassing 
   evalueren van de inhoud van SDS-en en opstellen van productveiligheidskaarten (PVK’s)

 begeleiden van de praktische implementatie van
   beheersmaatregelen (bv. lokale afzuiging)

BORGINGSFASE

• Onderhouden/ maintainen van uw optimalisaties in de tĳ d
 uitvoeren van periodieke metingen (meetplan)
 herzien van de RIE bĳ  aanpassingen
 opvolgen en evalueren van de geïmplementeerde beheersmaatregelen
 opstellen van checklists voor interne inspecties
 controleren van het juiste gebruik en beheer van PBM’s

Voor al deze onderwerpen 
kunnen we jullie
ondersteuning geven
via onze unieke
pragmatisch aanpak.

De full service partner met een unieke aanpak



Onze aanpak resulteert in
een gericht en solide
beheer van de
arbeidshygiënische
aspecten.

De full service partner met een unieke aanpak
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milieu

arbeidsgezondheid

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:

arbeidsveiligheid

Partner van

Mogelĳ ke opleidingen
• Chemische agentia: omgaan met gevaarlĳ ke producten
 en uitvoeren van een RIE.
• CLP-Reach: impact en verplichtingen.
• Geluid en gehoorbescherming.
• Trillingen: opmaken RIE en meetplan.
• Thermische omgevingsfactoren.
• Elektromagnetische velden: opmaken RIE.
• Legionella: opmaken RIE en beheersplan.
• Asbest: inventaris en beheersplan.
• PBM’s: ademhalingsbescherming, gehoorbescherming,
 handschoenen en lichaamsbescherming (inclusief normering).
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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
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