
 

 

Titel  

Aanbod externe preventiediensten (= EDPBW) 

Samenvatting 

Elke werkgever is verplicht zich aan te sluiten bij een externe preventiedienst wiens opdrachten 

medisch toezicht en risicobeheersing zijn. De tarieven en basisdienstverlening liggen wettelijk vast. 

Hierbij hun aanbod voor bakkerijen en voedingsbedrijven.  

 

Aanbod externe preventiedienst Attentia 

 

 

• Aantal medewerkers Attentia : 750  

• Aantal aangesloten werkgevers: 10.483 

• Aantal aangesloten werkgevers voedingsindustrie: 185 werkgevers, 8.937 werknemers 

• Aantal aangesloten bakkers: 114 werkgevers, 1.290 werknemers 
 

Algemene aanpak 

 

• HR en payroll 

• Preventie & Bescherming  

• Duurzaam verlonen 

• Well-being beleid 
 

Medische dienstverlening: 

- U bent in orde met alle wettelijke verplichtingen  

- Preventief potentiële risico’s mee opsporen, gevolgd door advies op maat  

- De 12 basisprestaties, inbegrepen risicoanalyse inzake contact met voedingswaren en        
opleiding rond voedselhygiëne  

- Employee assistance program (EAP) voor traumatische gebeurtenissen zowel privé als 
professioneel 

- Medisch toezicht op basis van de risicoanalyses, bijvoorbeeld; chauffeur, hanteren van 
lasten, inademen producten, nacht- & ploegen-arbeid  

 



 

 

Well-being aanbod:  

- De Well-Being scan ; opmaken van globaal preventieplan, opmaak jaaractieplan en opmaak 

risicoanalyses  

- Deelname aan het comité indien aanwezig  

- Psychosociaal welzijn :  

• Advies over de preventie van psychosociale belasting en de bescherming van de 
medewerkers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.  

• Advies over het voeren van een actief beleid rond roken, alcohol en drugs.  
 
- Ergonomie  
 

Opleidingsaanbod: 

https://www.attentia.be/nl/opleidingen 

Aanbod voedingsindustrie en bakkerij 

 

• Gebruik online risicoanalyse-instrument OIRA voor bakkers 

https://www.beswic.be/nl/kmo/oira-uw-online-risicoanalyse 

• Preventieadviseur voor de voedingsindustrie 

 

• Vijfjaarlijks sectoradvies voor bakkers. Lees hieronder advies over meelstof, informatie over 

werken op zondag, … 

 

https://www.attentia.be/nl/nieuws/dag-van-de-schoonmaak-tips-voor-gezond-en-veilig-

werken-in-een-omgeving-met-fijn-stof 

 

https://www.attentia.be/nl/faq/mag-ik-personeel-tewerkstellen-op-zondagen-of-feestdagen 

 

• Opleidingen voedingshygiëne, hulp bij HACCP-audit, etc.  

  

https://www.attentia.be/nl/opleidingen 

 

• Maximale dienstverlening in het basispakket:  

 

- Wanneer er iets extra nodig is, gaat men in gesprek met de klant (juiste accenten leggen, 

aanvullende acties aanbieden)  

https://www.attentia.be/nl/opleidingen
https://www.beswic.be/nl/kmo/oira-uw-online-risicoanalyse
https://www.attentia.be/nl/nieuws/dag-van-de-schoonmaak-tips-voor-gezond-en-veilig-werken-in-een-omgeving-met-fijn-stof
https://www.attentia.be/nl/nieuws/dag-van-de-schoonmaak-tips-voor-gezond-en-veilig-werken-in-een-omgeving-met-fijn-stof
https://www.attentia.be/nl/faq/mag-ik-personeel-tewerkstellen-op-zondagen-of-feestdagen
https://www.attentia.be/nl/opleidingen


 

 

 

Contactgegevens ATTENTIA 

 
Werkingsgebied: België 
Hoofdzetel: Gent en Brussel 
 
Contactpersoon voeding en bakkerijen:  
 
Nicole Verschuere,  Sales & Marketing Manager KMO, 0477/67 60 20, nicole.verschuere@attentia.be  
 
Bij problemen met je dossier:  

Contacteer je dossierbeheerder 

https://www.attentia.be/ 
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