
 

 

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 Liantis 

 

 

• Aantal medewerkers : 469  

• Aantal aangesloten werkgevers : 37.662 

• Aantal aangesloten werkgevers voedingsindustrie: 919 werkgevers  

• Aantal bereikte werknemers voedingsindustrie: 23.737 werknemers 

• Aantal aangesloten bakkers: 569   
 

Algemene aanpak 

 

• Gericht op KMO’s en kleine bedrijven 
• Preventie, gezondheid, veiligheid 

• Personeelsbeleid 
 

Medische dienstverlening  

Een multidisciplinair team: 

- medische onderzoeken 

- bedrijfsbezoeken  

- deelname CPBW 

- adviesverlening  

- vaccinaties 
 

Welzijnsaanbod 

- begeleiding bedrijven  

- bedrijfsbezoeken  

- psychosociale verzoeken  



 

 

- onderzoek ernstige arbeidsongevallen 

- traumaondersteuning 

- uitwerken van welzijns- en gezondheidsbeleid  

- algemene risicoanalyses en risicoanalyses per disciplines: arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne, 

psychosociaal, gezondheidstoezicht, ergonomie. Specifiek voor kleine KMO is er de QuickScan 

uitgewerkt over de verschillende disciplines.  

 
Opleidingsaanbod 

https://app.liantis.be/learnings/nl 
 

Advies 

Kenniscentrum van alle disciplines inzake welzijn op het werk + juridisch expertise 

 

Aanbod voedingsindustrie en bakkerij 

 

• Meer dan 90% van de klanten hebben minder dan 20 werknemers. De dienstverlening is 
gericht op een volledige ontzorging van deze kleine bedrijven en zoveel mogelijk zaken over 
te nemen.  

• Sectoriële bedrijfsbezoeken: wat is belangrijk voor de klant? Samen prioriteiten en 

actiepunten opstellen. Bezorgdheden worden per sector verzameld in een database. 

• Preventieplatform “mijn welzijn op het werk” per klant, opgebouwd per sector met 

voorbeelddocumenten, audit, beleidsadvies, algemene risicoanalyse, …). 

• Concrete samenwerking met de bakkerijsector in West-Vlaanderen over 

veiligheidsinstructiekaarten en werkpostfiches. 

• Expertise in HACCP ( audit, opleiding, dossier). 

• Indien er in een bedrijf meerdere bedrijfsbezoeken nodig zijn, wordt geen extra kost 

aangerekend.  

Contactgegevens LIANTIS 
 
Werkingsgebied: België 
Hoofdzetel: Brussel 
 
Contactpersoon voeding en bakkerijen:  
 
Lode Boeve, verantwoordelijke risicobeheersing, 0478/32 41 65, lode.boeve@liantis.be 
 
Bij problemen met je dossier:  

Peter Tramaseur, kwaliteitscoördinator, 050/47 47 59 peter.tramaseur@liantis.be 

https://app.liantis.be/learnings/nl
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