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Uw welzĳ nsstudiebureau
informeert over:

De gevaren van
elektriciteit in uw bedrĳ f

• Welzĳ n voor de werknemer gecheckt?
• Juiste en voldoende opleidingen voorzien?
• Opvolging en controle gedaan?
• BA-bevoegdheidsattesten uitgeschreven?

Ontdek ons handig stappenplan!

Hoe bent u verantwoordelĳ k als bedrĳ fsleider?



ADVIESFASE

• Scan/audit van uw elektrische installatie(s), potentiële problemen, risico’s,
 keuringsverslagen… 

 Risicoanalyse hoogspanning
     Risicoanalyse laagspanning
     Bepalen uitwendige invloedsfactoren

IMPLEMENTATIEFASE

• Plan van aanpak
• Opleiding BA4 / BA5 
• PBM matrix
• Keuringsmatrix
• Instructiekaart veilige 8

BORGINGSFASE

• Herzien van de RIE bĳ  aanpassingen
• Opstellen van checklists voor interne inspecties
• Opvolgen van keuringsverslagen
• Opvolgen en evalueren van de geïmplementeerde beheersmaatregelen
• Opfriscursus BA4 / BA5 (permanente bĳ scholing)

De full service partner
met een unieke aanpak

Onze aanpak,de CWB-cirkel. 

• EHBO instructiekaart
• LOTOTO (Lock-Out - Tag Out - Try Out)
• Controlelĳ st hoogspanning
• Opstellen Veiligheids-Instructie-Kaarten (VIK)
• Opstellen van werkinstructies

CHECKLIST

1 Inventariseren van de elektrische installaties

2 Inventariseren van de uit te voeren werkzaamheden

3 Risicobeoordeling van de werkzaamheden, veiligheid van elektrische installaties op 
arbeidsplaatsen voor HS & LS (KB 2012)

4 Uitwerken en valideren van de werkprocedures
(incl. arbeids- en beschermingsmiddelen)

5 Inventariseren van de benodigde bekwaamheden 

6 Organisatie opleiding, vorming en training

7 Toekennen van de codi� catie m.b.t. de speci� eke bekwaamheden

8 Opvolging en controle



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:

milieu

arbeidsgezondheid

Partner van

Opleidingen
Veilig werken aan elektrische installaties:
• Gewaarschuwde personen BA4
• Vakbekwame personen BA5
• Opfriscursus BA4 (permanente bĳ scholing)
• Opfriscursus BA5 (permanente bĳ scholing)
• LOTOTO (Lock-Out - Tag Out - Try Out)
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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

Peter Neven

Management CWB
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