
Waarom 
kiezen voor

 Kostenbesparend; enkel minimum-

bijdrage: géén extra kosten: 

vb. administratie,…; 

 Flexibele planning van de onderzoe-

ken; snel inspelen op behoeftes; 

onderzoeken ter plaatse zonder 

meerkost;

 Helpdesk; op medisch-, preventie- 

en juridisch vlak zonder meerkost en 

zonder wachttijden;

 Communicatie: vaste contactpersoon, 

website, …;

 “Wij denken mee met de klant” 

= service op maat

CLB Externe Preventie werd opgericht op 12 oktober 2010. Deze dienst stond vroeger beter 
bekend als arbeidsgeneeskundige dienst. 
Aansluiten bij een dienst Externe Preventie is wettelijk verplicht voor alle bedrijven die personeel 
in dienst nemen. Een preventiedienst kan dan ook zeer nuttig werk verrichten. Denken we maar 
aan pesterijen op het werk, die, als ze niet professioneel worden aangepakt, dramatische vormen
kunnen aannemen. Een goed functionerende, proactieve externe preventiedienst zorgt voor ge-
motiveerde medewerkers op de werkvloer door een welzijnsbeleid op maat van uw bedrijf.

CLB Externe Preventie heeft als doel om elk bedrijf 

of elke organisatie te helpen om het welzijn van zijn 

medewerkers te optimaliseren.

Win - Winsituatie:

•  Bedrijf - medewerkers
• Ondersteuning bij het effi ciënt inzetten van tijd en middelen. Minimaliseren van tijdverlies door 

ongewenste incidenten (confl icten, ziekteverzuim, arbeidsongevallen, …)

Structuur - Middelen:

Medisch departement: 
• Goed uitgebouwd medisch onderzoek
• Maximale communicatie tussen arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs risicobeheersing
• Vanuit onderzoek, bedrijfsbezoeken en bijwonen van comités behoeften detecteren binnen het 

bedrijf en op basis daarvan mogelijke oplossingen voorstellen die uitgevoerd worden door onze 
medewerkers van de risicobeheersingafdeling 

Departement risicobeheersing:
• Continue ontwikkeling van dienstverlening om nieuwe oplossingen aan te bieden op het vlak 

van welzijnsondersteuning
• Bewaken van evenwicht tussen bevordering van het welzijn van de werknemers en haalbaarheid 

van voorstellen 

Dienstverlening:
Naast de arbeidsgeneeskundige prestaties (zoals de medische onderzoeken, vaccinaties, toezicht 
op arbeidsplaatsen, metingen,…) voorzien in de wetgeving, biedt CLB Externe Preventie u een 
ruim gamma aan bijkomende diensten zoals:

• onderzoeken in het kader van het rijgeschiktheidsattest 
• adviezen inzake veiligheid, ergonomie, arbeidshygiëne en psychosociale belasting 

(o.a. risicoanalyse)
• opleidingen: EHBO, rookstop
• lezingen, publicaties van artikelen in uw personeelsblad

Onze persoonlijke aanpak 
vindt u overal, 

tot in de kleinste details.
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