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Securex Externe Dienst voor Preventie en Bescherming
Als werkgever moet u zich aansluiten bij een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming. En die moet twee wettelijk 
voorgeschreven taken vervullen: gezondheidstoezicht organiseren en u ondersteunen in het beheersen van de risico’s op de 
werkvloer vandaag. Maar daar houdt het standaardverhaal op.

Onze meerwaarde? Onze Externe Dienst beperkt zich niet tot een uitstekende preventie. We denken veel verder en veran-
deren ook het gedrag en het welzijn van uw werknemers. Zodat ze straks gezonder, veiliger én gemotiveerder aan het werk 
gaan. En dat maakt hen op slag ook performanter. Zo wint u twee keer.

Gebruik onze ervaring en kennis
We helpen vandaag al meer dan 27.000 bedrijven in alle sectoren met hun welzijnsverplichtingen. Dat zijn kleine, middelgro-
te en grote ondernemingen, privébedrijven en overheidsdiensten. Dat betekent dat we jaarlijks ruim 180.000 medische on-
derzoeken uitvoeren. En elke maand een eindeloze reeks voorstellen doen om alle aspecten van het welzijn op de werkvloer 
te verbeteren. 

Van al die ervaring geniet u dubbel. Een eerste keer omdat we het welzijn in uw bedrijf vergelijken met dat van een grote 
groep ondernemingen in uw sector. En een tweede keer omdat we precies weten hoe we op uw specifieke vragen moeten 
antwoorden. Securex is al vijftig jaar dé veiligheids- en gezondheidsspecialist op het werk, en NBN EN ISO 9001-gecertifi-
ceerd.
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Efficiënt gezondheidstoezicht
De welzijnscodex verplicht u om bepaalde werknemers te laten onderzoeken door een arbeidsgeneesheer. Dat is goed: zo 
worden fysieke en psychische ongemakken tijdig opgespoord. 

Ons team maakt dit voor u eenvoudig. Want we nemen samen met u de planning, uitvoering én opvolging voor onze rekening. 
En overleggen duidelijk en correct met uw interne verantwoordelijke.

1.  Overleg met uw interne preventieadviseur of HR-manager over de keuze van de arbeidsgeneesheer, de communicatiewij-
ze en de taakverdeling tussen uw medewerkers en onze experts.

2. Bepaling van de werknemers die aan gezondheidstoezicht onderworpen zijn, na overleg met uw verantwoordelijke.

3. Planning van de onderzoeken via onze handige online-tool Health & Safety Online.

4.  Onderzoek van uw onderworpen werknemers. U kiest zelf de manier waarop dat gebeurt. Wij zorgen ervoor dat de toe-
gankelijkheid voor u zo hoog mogelijk is: 

  in één van onze 17 eigen onderzoekscentra (Aalst, Antwerpen, Bergen, Brugge, Brussel, Charleroi, Eupen, Gent,  
Hasselt, Koksijde, Kortrijk, Luik, Mechelen, Namen, Roeselare, Sint-Niklaas en Waver); 

 in een van onze 156 medische centra; 

 in uw eigen lokalen; 

 in een van onze volledig uitgeruste medische bussen.

5.  Opvolging door onze arbeidsgeneesheren: u krijgt concrete actiepunten mee om vaak voorkomende gezondheidsproble-
men voortaan te vermijden. 

6.  Re-integratietraject door onze arbeidsgeneesheren: In het re-integratietraject van langdurig afwezige werknemers is 
een belangrijke rol weggelegd voor de arbeidsgeneesheer, die niet alleen de arbeidsomstandigheden en het werk in uw 
onderneming kent, maar ook de werknemer. Als lid van een multidisciplinair team, kan hij bv. ook ergonomen of preven-
tieadviseurs die gespecialiseerd zijn in psychosociale aspecten inschakelen, wat zeker nuttig is als de arbeidsongeschikt-
heid te wijten is aan stress, burn-out of rug- en nekklachten als gevolg van het werk.

Onze extra stap 
Onze arbeidsgeneesheren houden niet op waar uw wettelijke verplichting eindigt. Ze gebruiken de resultaten van het 
medische toezicht graag om het welzijn van uw werknemers structureel te verbeteren. Met regelmatige evaluaties 
en proactief advies helpen ze uw interne preventieadviseur en HR-afdeling bij het ontwikkelen van een aangepast 
gezondheids- en veiligheidsbeleid.



Risicobeheersing 
Naast het medische toezicht helpen wij u ook om alle andere arbeidsrisico’s te beheersen. Wat dacht u van lawaai, chemische 
agentia, gevaarlijke machines, en beeldschermwerk, om er maar enkele te noemen. Bovendien kunnen al uw werknemers met 
psychosociale risico’s geconfronteerd worden. 

Arbeidsrisico’s duiken overal op en tellen uw medewerkers vroeg of laat uit. Onze job? Die risico’s verminderen en de inzet-
baarheid van uw medewerkers verhogen. Dat doen we door de gevaren weg te nemen, én door uw werknemers bewust te 
maken van de risico’s. En hun gedrag veiliger te maken, zodat uw werkplek straks ook veilig blijft. 

Vijf disciplines 

We willen alle arbeidsrisico’s in uw bedrijf aanpakken. Daarom onderzoeken we altijd de gevaren in de vijf disciplines van 
risicobeheersing: 

1. Veiligheid: we identificeren en analyseren uw veiligheidsrisico’s en stellen de passende preventiemaatregelen voor.  
Dat doen we na grondig onderzoek van uw werkplek en uw arbeidsongevallenstatistieken. 

2. Gezondheid: we stellen ingrepen voor die de algemene gezondheid van uw werknemers verbeteren. Die kennis halen we 
uit onderzoeken ter plaatse en uit medische vragenlijsten. 

3. Ergonomie: we verminderen de negatieve impact van ongemakkelijke houdingen, repetitieve handelingen, beeldscher-
men, … Al uw werkposten worden onder handen genomen. 

4. Arbeidshygiëne: we meten lawaai, warmte, chemische agentia en schadelijke stoffen, luchtvochtigheid, stofdeeltjes, ...  
De resultaten uit het lab vertellen ons hoe we uw werkplekken daarna hygiënischer kunnen maken. 

5. Psychosociale aspecten: we achterhalen waar psychosociale risico’s zich in uw onderneming verschuilen en pakken de 
oorzaken aan. Dat gaat van maatregelen tegen pestgedrag, tot een geïntegreerde aanpak van stress. 

Ergonomie

Veiligheid Arbeidshygiëne

Gezondheid Psychosociale 
aspecten



Meer dan tweehonderd proactieve specialisten 

Risicobeheersing en medisch toezicht zijn complexe materies die vragen om de input van verschillende specialisten. Uw 
Externe Dienst voor Preventie en Bescherming Securex telt daarom meer dan tweehonderd ervaren geneesheren, ergonomen, 
psychologen, specialisten in industriële hygiëne, veiligheidsingenieurs, … Die scholen zich bovendien voortdurend bij: geen 
fabrieksvloer, machine of moderne preventiemethode is hen vreemd. U kunt dus met al uw specifieke vragen en problemen 
bij hen terecht. 

Bovendien nemen onze preventieadviseurs graag het initiatief: ze evalueren uw resultaten, bespreken de cijfers en geven 
concreet advies. Resultaat: uw welzijnstaken zijn altijd tot in de puntjes uitgevoerd, zonder dat u er tijd aan verliest. 

Geïntegreerde aanpak 
We doen veel meer dan ingrijpen waar gevaren om de hoek loeren. We beloven ook dat uw werkvloer na onze passage veili-
ger en gezonder blijft. Daarom gaan we verder dan de gebruikelijke medische en technische aanpak. 

Onze derde invalshoek? Gedrag. We motiveren uw medewerkers om voortaan veiliger en gezonder te werken. Want bv. onvei-
lig gedrag veroorzaakt vandaag liefst tachtig procent van alle arbeidsongevallen. Met de adviezen van onze consultants zor-
gen uw werknemers straks dus zelf voor een veiligere werkomgeving. Alleen die aanpak garandeert een duurzaam resultaat.



Veel meer dan gezondheidstoezicht en risicobeheersing
We pakken het welzijn in uw bedrijf graag geïntegreerd aan. Dat betekent dat we altijd oog hebben voor het eindresultaat: 
een gezonde, veilige en stressvrije werkplek waar de inzetbaarheid van uw werknemers hoger ligt en zij beter presteren. En 
daarvoor zetten we alle nodige middelen in. 

Uw werknemers kampen de hele dag met risico’s die eigen zijn aan hun specifieke werksituatie. We vullen onze twee wette-
lijke basistaken dus aan met een waaier van innovatieve diensten. Die maken het werk voor uw werknemers onmiddellijk een 
pak gezonder en veiliger: 

 innovatief gezondheidsbeleid dankzij Health Coaching; 

 preventief leeftijdsbewust gezondheidsbeleid; 

 een aantrekkelijk vitaliteitsaanbod om zich mentaal en 
fysiek fit te voelen;

 allerhande pertinente en wetenschappelijke opgebouw-
de personeelsvragenlijsten (Nordic, Need for recovery, 
alcohol en drugs, tevredenheid, stress, performantie, 
psychosociale belasting, …);

 een volledige dienstverlening afgestemd op uw beeld-
schermwerkers en de risico’s van sedentarisme;

 een mooi en waardeerbaar extralegaal voordeel voor uw 
medewerkers: onze Vitality Scan of Medische check-up; 

 traumabegeleiding via ons Employee Assistance Program; 

 veilig werken via Safety Behaviour;

 begeleidingsmethode naar een volledig welzijnsplan via 
de WelzijnsWijzer; 

 geïntegreerde aanpak rond ergonomie; 

 uitgebreid aanbod kalenderopleidingen en/of opleidin-
gen op maat van en binnen uw organisatie;

 sensibilisatiesessies via eLearning of video-opleidingen;

 …
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Extra diensten
Welzijn evolueert voortdurend. Securex heeft sinds 1965 diepgaande sectoriële kennis opgebouwd en ontwikkelde een  
waaier aan diensten om uw welzijnsacties te stroomlijnen. Zo houdt u voeling met het dagelijkse welzijn binnen uw  
organisatie. Op alle niveaus.

1. Vereenvoudig uw welzijnsadministratie met de Health & Safety Onlinetool (onder meer: info opvragen, uw rapporten 
bekomen, medische onderzoeken inplannen, risico’s in kaart brengen en beheren, documenten archiveren, uw preventie-
beleid plannen en opvolgen.  
Ga naar securex.be/hso

2. Lees onze white papers, wetenschappelijke studies over motivatie en absenteïsme, werknemerstevredenheid en stress 
bij Belgische ondernemingen. U downloadt ze gratis. Analyseer uw welzijns-cijfers en vergelijk ze met anderen.  
Bezoek securex.be/whitepapers

3. Raadpleeg Lex4You op www.lex4you.be . U vindt er informatie over de sociale actualiteit en wetgeving. 

4. Leg uw juridische, medische en praktische vragen voor aan ons Centrum voor Informatie en Documentatie (CID). Krijg 
gratis toegang tot onze brochures en affiches. 
Mail naar cid.sep@securex.be

5. Moedig gezond en veilig werkgedrag aan. Organiseer welzijnsopleidingen. En doelgerichte cursussen voor 
preventieadviseurs, heftruckchauffeurs, vertrouwenspersonen, welzijnscoaches, beeldschermwerkers, hulpverle-
ners, … Overweegt u weleens om het over een andere boeg te gooien? Dan zijn de e-learningsmodules en de 
opleidingsvideo’s ideaal.  
Ontdek meer op securex.be/opleidingwelzijn

6. Laat u inspireren door collega-ondernemers. U vindt hun ervaringen op onze blog securex.be/blog

http://www.securex.be/hso
http://www.securex.be/whitepapers
mailto:cid.sep%40securex.be?subject=
http://www.securex.be/opleidingwelzijn
http://www.securex.be/blog
http://www.lex4you.be




Eén platform voor al uw preventieacties

Health & Safety Online
Met Health & Safety Online van Securex stroomlijnt u al uw preventieactiviteiten. Want dankzij dit geïntegreerd platform kan 
u alles veel eenvoudiger beheren. Of het nu gaat over communicatie en administratie, of over uw strategieën en analyses. Het 
overzicht blijft bewaard. Zo krijgt u meer tijd voor waar het écht op aankomt: uw preventiebeleid.

NIEUWS OPLEIDINGEN

SIGNALETIEK 
WERKNEMER

SIGNALETIEK 
WERKGEVER

PREVENTIE- 
STRUCTUUR

PLANNING 

RISICO- 
BEHEERSING

ONLINE  
INVENTARIS

MIJN  
DOCUMENTEN

NEWS

Ontdek de troeven van Health & Safety Online

Altijd en overal beschikbaar (24/7)

Beheer uw gegevens, waar u ook bent. Dankzij Health & Safety Online hebt u altijd en overal toegang tot alle informatie die 
u nodig hebt.

Uw gegevens in realtime

Health & Safety Online staat in verbinding met de Kruispuntbank van Ondernemingen én met het Sociaal Secretariaat van 
Securex. Specifieke personeelsgegevens, zoals het in en uit dienst treden van uw medewerkers, dienen door u te worden 
aangevuld. Op die manier werken wij altijd met de meest recente gegevens.

Plan snel, bewaar veilig in the cloud

Met Health & Safety Online plant u vlot en overzichtelijk medische onderzoeken en opleidingen, afspraken en prestaties. 
Documenten worden logisch gestructureerd zodat u ze gemakkelijk terugvindt. En omdat Health & Safety Online alles voor u 
veilig in de cloud bewaart bent u niet gebonden aan een hardware device.



Eén platform voor al uw preventietaken

Met Health & Safety Online verzamelt u al uw acties, gegevens en verslagen op één platform. U vindt er een handig overzicht 
van alle geregistreerde onderzoeken en arbeidsongevallen. Het creëren en beheren van al uw taken verloopt efficiënter dan 
ooit. Ook stelt u, met behulp van het platform, automatisch uw jaaractieplan en globaal preventieplan op.

Een overzichtelijke preventiestructuur

Met het overzicht van de afdelingen en functies in uw onderneming, ziet u in een oogwenk welke risico’s uw medewerkers 
lopen. En dankzij uw risicoanalyses grijpt u tijdig in, bv. door een specifieke sensibilisatiesessie of opleiding voor uw mensen 
te voorzien.

Negen hoofdfunctionaliteiten
Health & Safety Online omvat vandaag negen hoofdfunctionaliteiten die u dagdagelijks helpen: nieuws, signaletiek werkge-
ver, signaletiek werknemer, planning, risicobeheersing, preventiestructuur, online inventaris, mijn documenten en opleidingen.

Ga naar securex.be/hso

http://www.securex.be/hso


Welke tarifering en type dienstverlening is voor u van  
toepassing? 

Preventie-eenheden of algemene prestaties
In het nieuwe wettelijk systeem zal de externe preventiedienst algemene prestaties verlenen, of werken op basis van pre-
ventie-eenheden. Afhankelijk van de groep (A, B, C of D) waartoe uw organisatie behoort. Die bepaalt of uw organisatie wordt 
beschouwd als een groot, middelgroot of klein bedrijf:

1. Grote organisaties

 Groep A: organisaties met meer dan 1000 werknemers of met een verhoogd risico;

 Groep B: organisaties met meer dan 200 werknemers of met een verhoogd risico;

  Groep C+: organisaties met minder dan 200 werknemers, die niet in categorie A of B vallen door de aanwezige risico’s, en 
waarbij de interne preventieadviseur een vorming van ten minste niveau II heeft.

2. Kleine en middelgrote organisaties

 Groep D: organisaties met minder dan 20 werknemers, waarbij de werkgever zelf de preventieadviseur is;

 Groep C-: organisaties met minder dan 200 werknemers, die niet in categorie A of B vallen door de aanwezige risico’s, en 
waarbij de interne preventieadviseur geen vorming van ten minste niveau II heeft. 

Op basis van uw NACE-code, het aantal werknemers in uw bedrijf en het opleidingsniveau van uw preventieadviseur, wordt u 
beschouwd als een werkgever binnen de dienstverlening Algemene Prestaties of Preventie-eenheden.



Algemene Prestaties
Indien uw organisatie een D of C- bedrijf is dat niet beschikt over een interne preventieadviseur met opleidingsniveau I of II 
valt u binnen de dienstverlening Algemene Prestaties. 

Voor uw bijdrage bieden wij u een forfaitair takenpakket aan:

 Meewerken aan de opstart, het uitwerken en het bijwerken van de risicoanalyse van uw onderneming. 

 Voorstellen van preventiemaatregelen die op basis van de resultaten van de risicoanalyse moeten worden genomen. 

 Uitvoeren van werkplaatsbezoeken en het onderzoek van de werkposten, nodig om het beleidsadvies gestalte te geven. 

 Het uitwerken van een beleidsadvies binnen de 5 jaar na aansluiting, met herziening om de 3 jaar. 

 Volgende gezondheidsbeoordelingen, met uitzondering van bijkomende onderzoeken: 

 De aanwervingsonderzoeken en de periodieke onderzoeken;

 De spontane consultaties;

 De aanvullende medische handelingen, in afwisseling met een gezondheidstoezicht

 De werkhervattingsonderzoeken;

 De onderzoeken voorafgaand aan de werkhervatting;

 De voortgezette medische onderzoeken;

 De onderzoeken in het kader van de moederschapsbescherming.

 Een online inventaris met de effectief gepresteerde diensten.

Daarnaast, afhankelijk van de uitgevoerde activiteiten, organisatie of gebeurtenissen:

 Meewerken aan het onderzoek van ernstige arbeidsongevallen en het voorstellen van bewarende maatregelen:  
onderzoek en opmaak omstandig verslag. De werkgever bezorgt het verslag aan de overheidsdienst Toezicht op het Wel-
zijn op het Werk binnen de 10 dagen volgend op het ongeval. Binnen het forfait zijn 5 uren voorzien per jaar voor deze 
prestaties. 

 Psychosociale interventies volgend op een individuele vraag, met uitzondering van de prestaties in het kader van de 
formele psychosociale interventie die volgen op de mededeling van de identiteit van de verzoeker aan de werkgever. 

 Meewerken aan de risicoanalyse voor beeldschermwerk. 

 Meewerken aan de vorming van werknemers over voedselhygiëne en bij de risicoanalyse voor werknemers in direct 
contact met voedingswaren. 

 Deelnemen aan de vergadering van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk. 

 Organisatie van inzagerecht in het gezondheidsdossier indien een werknemer hierom vraagt



Preventie-eenheden
Indien uw organisatie een A,B of C bedrijf is, die in zijn interne dienst moet beschikken of beschikt over een 
preventieadviseur die met vrucht de aanvullende vorming niveau I of II heeft behaald, dan valt u onder de dienstverlening 
van de preventie-eenheden. Zoals wettelijk bepaald wordt uw forfaitaire bijdrage omgezet in preventie-eenheden. 

Preventie-eenheden zijn betaaleenheden voor de prestaties die u als werkgever kunt laten uitvoeren door uw externe dienst. 
Een preventie-eenheid (PE) komt overeen met een prestatie van 1 uur door een externe preventieadviseur met specialisatie 
in één van volgende domeinen: arbeidsveiligheid, ergonomie, psychosociale aspecten of arbeidshygiëne.

Voor prestaties uitgevoerd door een verpleegkundige, arbeidsgeneesheer of preventieadviseur niveau II gelden andere tarie-
ven. Naar gelang het statuut zijn volgende wegingsfactoren van toepassing:

75% voor prestaties van een verpleegkundige of een preventieadviseur niveau II: 0,75 PE per uur

100%
voor prestaties van een preventieadviseur met specialisatie in het domein arbeidsveiligheid, ergonomie, 
psychosociale aspecten, of arbeidshygiëne: 1 PE per uur

125% voor prestaties van een arbeidsgeneesheer: 1,25 PE per uur

De preventie-eenheden gebruikt u preferentieel voor de verplichte opdrachten in het kader van het gezondheidstoezicht en 
de interventies van de preventieadviseurs psychosociale aspecten.

De preventie-eenheden die eventueel overblijven, besteedt u aan andere opdrachten die u kan toewijzen aan een psycholoog, 
preventie-ingenieur, hygiënist, arbeidsgeneesheer of ergonoom.

Securex biedt u een ruime waaier aan opties voor de besteding van uw preventie-eenheden. U kan deze opties en ons breed 
gamma aan dienstverleningen in onze Service Catalogus terugvinden.

Meer info over het tariefbeleid op www.securex.be/edpb/tarifering

http://www.securex.be/edpb/tarifering
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Meer informatie? 

 +32 2 729 92 85 
 contact@securex.be 
 www.securex.be/edpb

mailto:contact@securex.be
http://www.securex.be/edpb

