
              

                      

                         

HEALTH & SAFETY
advies voor de hout- en meubelsector

       Onze missie

WOOD.BE ondersteunt de bedrijven uit de hout- en meubelindustrie in hun 

preventiebeleid. Wij waken over de wettelijke eisen en helpen u ongevallen te 

voorkomen.  WOOD.BE Health & Safety staat voor meer dan 35 jaar 

praktijkervaring.  Onze aanpak is ef�ciënt, helder en pragmatisch!

       Onze aanpak

•  Maatwerk in functie van uw noden;

•  We bekijken welke de prioriteiten zijn en maken vervolgens samen met u een 

actieplan op;

•  We komen regelmatig bij u langs voor bijstand op de werkvloer, minstens 

jaarlijks of meerdere keren per jaar indien u dit wenst. Deze frequentie is 

afhankelijk van de risico’s in uw onderneming, de mate waarin uw preventie-

beleid al uitgebouwd is en uw interne organisatie (bijv. gekwali�ceerde 

medewerkers voor preventie);

•  We stellen voor u een dossier op ter administratieve ondersteuning van uw 

preventiebeleid. Daarin vindt u algemene informatie en een aantal standaard-

documenten waar u zelf mee aan de slag kan. U kan onze preventieadviseur ook 

vragen om dit dossier op maat verder aan te vullen in functie van uw concrete 

situatie en noden;

•  U kan ons steeds bereiken voor advies en bijstand in dringende situaties, bv. in 

geval van inspecties, arbeidsongeval of wanneer u dringende vragen heeft, bv. bij 

een belangrijke investering of aanwerving;

•  Wij informeren u in geval van nieuwe wetgeving of ander preventienieuws dat 

voor u van belang is;

•   …



       Onze troeven

•  Kennis van de specifieke problemen en oplossingen in de sector: wij zijn gespecialiseerd 

in veiligheidsthema’s die concreet van toepassing zijn op hout- en meubelbedrijven;

•  Jarenlange praktijkervaring met veiligheid en ondersteuning van KMO’s: wij denken mee 

met u en op maat van uw bedrijf;

•  Synergie met Woodwize, bv. op vlak van opleiding en als aanspreekpunt voor de 

betrokken overheidsdiensten voor sectorinitiatieven.

       Onze diensten

•  Hulp bij de praktische implementatie van uw preventiebeleid, in de eerste plaats 

op vlak van veiligheid. Ook voor thema’s als ergonomie, gezondheid, ... helpen wij u op 

weg;

•  Uitvoeren van risicoanalyses;

•  Advies op vlak van brandpreventie, explosieveiligheid, evacuatieprocedures, …;

•  Opstellen van actieplannen (globaal preventieplan en jaaractieplan);

•  Opmaken van indienststellingsverslagen (verplicht onderzoek voor nieuw 

geïnstalleerde machines) en veiligheidsinstructies van machines voor gebruikers en 

onderhoudstechniekers;

•  Uitvoeren van metingen ter evaluatie van blootstelling aan bv. lawaai, trillingen of stof;

•  Evaluatie van risico’s van blootstelling aan chemicaliën zoals verven, lijmen of vernis 

op basis van de material safety data sheet (MSDS) en metingen, 

opstellen van instructiekaarten van chemische producten;

•   Hulp bij het up-to-date houden van uw preventiedossier en de documenten die u 

volgens de wetgeving ter beschikking moet hebben;

•   Wij treden op als docent in opleidingen die georganiseerd worden door Woodwize;

•   …
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