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STANDHOUDER OMSCHRIJVING 

 

 
3M Belgium BVBA / SPRL  
Personal Safety Division  
T 02 722 52 96  
3Msafety.be@mmm.com    
www.3Msafety.be 

3M laat zich inspireren door nieuwe ideeën en transformeert deze in duizenden ingenieuze 
producten. Onze cultuur van creatieve samenwerking vormt de inspiratie voor een oneindige 
stroom van sterke technologieën die het leven beter maken.  
3M veiligheidsproducten helpen u om de gezondheid en veiligheid te beschermen van 
werknemers die blootgesteld worden aan gevaarlijke werkomstandigheden door het 
gebruiken van betrouwbare, hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen.    
Deze producten zijn beschikbaar in een zeer divers gamma om een doeltreffende 
bescherming tegen de meest voorkomende industriële risico’s te bieden. Ons 
productenaanbod omvat lucht- en gasdetectiesystemen, ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbrillen, hoofd- en gelaatsbescherming, lasfilters en helmen, gehoorbescherming 
en nog veel meer.  3M. Science. Applied to Life™   

 
AECOM Belgium bvba 
Maria-Theresiastraat 34A 
3000 Leuven 
T +32 (0)16 46 86 60 
F +32 (0)16 46 86 61 
belgium.mail@aecom.com   
http://www.aecom.com/benelux  
 

AECOM draagt bij tot een betere wereld. Een veranderende wereld vraagt om een 
duurzame en geïntegreerde aanpak. Samen met overheden, bedrijven en organisaties gaan 
onze project professionals de meest complexe uitdagingen aan. 
Steeds streven wij naar de meest geavanceerde oplossingen en technologieën waarbij 
duurzaamheid en veiligheid tot onze meest fundamentele hoekstenen behoren. Een 
evenwichtige mix van lokale kennis en internationale ervaring maakt dat AECOM een 
stevige reputatie heeft uitgebouwd in het kader van complexe projecten. In de Benelux 
stellen wij meer dan 90 ingenieurs en consultants tewerk om onze klanten o.a. van volgende 
diensten te voorzien: 

- Milieu-, technische en duurzaamheids Due Diligence en Compliance audits  
- Operationeel EHS Management  
- Implementatie van ISO 14001, ISO 50001, ISO45001 & EMAS zorgsystemen  
- Bodem- en grondwateronderzoek & het begeleiden van saneringsprojecten 
- Uitvoeren van risico- en ongevallen analyses 
- Behavior Based Safety 
- Veiligheidsadvies in ontwerp- en uitvoeringsfase van bouwprojecten 
- Duurzame gebouwen (certificatie volgens BREEAM & LEED) 
- Haalbaarheidsstudies en masterplanning  

 

 
A-Safe bvba 
Herdersstraat 4 Unit 16-17 
B-8800 Roeselare 
Tel.: +32 (0)51 433 434 
info@asafe.be        www.asafe.com 
 

 
A-Safe is de uitvinder en producent van het eerste flexibele aanrijdbeveiligingssysteem 
ter wereld dat uit polymeer gemaakt wordt. 
 
Met meer dan 30 jaar ervaring in de extrusie van kunststoffen, is A-Safe uitgegroeid tot 
wereldwijde marktleider op het gebied van Site Safety Solutions. We zijn een vaste en 
gekende waarde voor elk bedrijf die de veiligheid van hun werkplaatsen, productiemachines 
en –omgeving, en belangrijker, hun MENSEN, vooropstelt. Onze speciaal ontwikkelde iFlex 
producten, vervaardigd uit een gepatenteerde polymeer genoemd Memaplex, bieden 
optimale bescherming, unieke voordelen en blijvende kostenbesparingen voor al uw 
afschermingen. Uw veiligheid wordt bij A-Safe niet aan het lot overgelaten. 

 
AWP- Your Assembly Workspace Partner 
Schaessestraat 15a unit 20 
9070 Destelbergen 
T +32 (0)9 232 06 78 
F +32 (0)9 342 06 78 
www.awp-p.com 

Domeinen waarin AWP actief is: 
▪ Bedrijfsinrichting: AWP biedt alles op vlak van werkplaats- en bureelinrichting. In ons 

gamma vindt u in de hoogte verstelbare tafels, garderobekasten, 
hoogteverstelsystemen, perfopanelen en haken, ladekasten, rekken, stoelen, ESD-
materiaal… 

▪ Lean, ergonomie en veiligheid: AWP heeft een uitgebreid aanbod aan ergonomische 
matten,vloerbelijning, antislipoplossingen, kunststof-en ESD-vloeren en 
veiligheidsafbakeningen. 

▪ Schroeftechnologie:  AWP is de exclusieve verdeler van Deprag en Torqueleader. 
Deprag is gespecialiseerd in pneumatische en elektrische schroevers, pneumatische 
luchtmotoren en pneumatisch luchtgereedschap. Daarnaast is Deprag specialist in de 
automatisatie van uw schroefproces. Torqueleader is fabrikant van de wereldberoemde 
serie momentsleutels, schroevendraaiers en kalibratieapparatuur. 

mailto:3Msafety.be@mmm.com
http://www.3msafety.be/
mailto:belgium.mail@aecom.com
http://www.aecom.com/benelux
mailto:info@asafe.be
http://www.asafe.com/
http://www.awp-p.com/


 
 

Bel-Confect N.V. 
Z.I. Barrière de Fer - Av. du Bois Jacquet 9 
7711 Dottignies - Dottenijs 
Tel :  +32 (0)56 64 43 67 
Fax :  +32 (0)56 64 64 33 
E-mail : info@bel-confect.be 
Web  : www.bel-confect.be 

Bel-Confect , sterk in werkkledij en voetbescherming. Bel-Confect is sinds 1938 

gespecialiseerd in het ontwerp en de confectie van functionele en comfortabele bedrijfs- en 

imagokledij.  Wij volgen voor onze klanten de volledige productiecyclus op, engageren ons 

qua levertermijn en staan borg voor een perfecte kwaliteit, gebaseerd op strenge controle 

van elk artikel. 

• Confectie van werkkledij zowel in België als in het buitenland. 

• Creatie door onze stylisten in samenspraak met de klant. 

• Variëteit aan technische weefsels van Europese fabrikanten.  

• Meer als 80.000 stuks permanent op voorraad: klassieke werkkleding, las- & 
montagekleding, signalisatie, regen- en winterkleding, … 

• D-FORCE, eigen collectie casual werkkleding en voetbescherming. 

• Klantspecifieke imagokledij: t-shirt, polo, fleece, soft shell, … 

• Diverse opdrukmogelijkheden zoals: borduursel, zeefdruk en transfer. 

• Snelle en betrouwbare leveringen, ook speciale maten. 

• Specialist in voetbescherming met o.a. exclusieve merken PUMA en  ARBESKO. 
Continu meer dan 15.000 paar op voorraad. Test onze competentie, wij willen u graag 
overtuigen! 
 

 
Flokk nv 
Ninoofsesteenweg 55 
1760 Roosdaal 
T +32 (0)54 32 67 53 
www.bma-ergonomics.be  
www.flokk.com  
info-be@flokk.com  

 

Work Healthy – Sit Smart 
Bij BMA Ergonomics combineren we onze kennis en expertise op het gebied van ergonomie 
en biomechanica met technologie en duurzaamheid. We bestuderen de steeds veranderende 
werkplek en begrijpen de wensen en behoeften van kantoormedewerkers en gebruikers van 
24-uursstoelen. Een Axia met Smart Technologie maakt gebruikers bewust van hun 
zithouding en biedt hen actieve ondersteuning. Het is onze missie om de zithouding van 
kantoormedewerkers te verbeteren en ervoor te zorgen dat iedereen een gezondere manier 
van werken aanleert. 
Inspire great work 
Flokk is marktleider in Europa op het gebied van ontwerp, ontwikkeling en productie van 
kantoormeubilair. Flokk is de trotse eigenaar van de merken HÅG, RH, BMA, RBM en 
OFFECCT. Ongeveer 600 medewerkers werken samen aan de realisatie van de visie: Inspire 
great work.Het hoofdkantoor is gevestigd in Oslo met productielocaties in Røros 
(Noorwegen), Zwolle (Nederland) en Tibro en Nässjö (beide in Zweden). Daarnaast zijn er 
verkoopkantoren gevestigd in Denemarken, Duitsland, België, Nederland, Engeland, 
Frankrijk, Zwitserland, Dubai, Singapore, USA, China en Australië. Flokk producten worden 
verkocht in meer dan 40 landen. 

 

 
Boplan 
Muizelstraat 12 
8560 Moorsele 
T: (0)56 20 64 20                    
 F: (0)56 20 63 20  
E: info@boplan.be     www.boplan.be                 

 

 
Boplan ontwerpt, ontwikkelt en produceert duurzame, uiterst efficiënte val- en 
stootbeveiligingen voor veeleisende omgevingen. Centraal hierbij staat de bescherming 
van mensen, voertuigen, gebouwen en infra structuur. We maken uitsluitend gebruik van 
hoogwaardige, zeer hoog performante kunststoffen, waarbij de eigenschappen van 
traditionele grondstoffen in het niets verzinken.  
Boplan modulaire systemen zijn de meest innovatieve op de markt en beveiligen 
wereldwijd nu reeds bedrijfshallen, warehouses, productie hallen, luchthavens, ... tot en met 
boorplatformen en (petro)chemische sites. Voor elke specifieke toepassing hebben we een 
oplossing in huis.  
Door onze passie voor kwaliteit en zin voor innovatie zijn we geëvolueerd tot één van meest 
leidinggevende bedrijven in de sector. Alle producten en systemen worden in België 
vervaardigd en vooraf aan de strengste normen onderworpen.  
 

 

 
 

BTV Control                                                                

Potvlietlaan 7 B 

2600  Berchem (Antwerpen)  

Tel.  03/216 28 90 
Fax. 03/216 99 71                                      
com@btvcontrol.be 
info@btvcontrol.be                                 
www.btvcontrol.be 

 
Betrouwbaar, technisch en vriendelijk zijn waarden die BTV voorop stelt. Dagelijks staan 
onze meer dan 430  medewerkers klaar voor u in heel België met deze visie. Op deze manier 
bieden wij u dag na dag een kwaliteitsvolle dienstverlening en technische veiligheid, en dit al 
meer dan 85 jaar.  
 
BTV, afkorting van Technisch Bureau Verbrugghen, is een Externe Dienst voor Technische 
Controle (EDTC) en erkend controleorganisme.  
 
Wij hebben de wettelijke opdracht de (arbeids-) veiligheid te onderzoeken door het 
uitvoeren van wettelijk verplichte controles op machines en installaties, zowel bij 
particulieren als professionelen. Onze onderzoekswerkzaamheden spitsen zich in hoofdzaak 
op volgende terreinen toe: elektriciteit, personen- en fabrieksliften, hijs- & heftoestellen, 
energiemetingen, druktoestellen, opslagtanks, stoomtoestellen, milieu,…  
 

mailto:info@bel-confect.be
http://www.bel-confect.be/
http://www.bma-ergonomics.be/
http://www.flokk.com/
mailto:info-be@flokk.com
mailto:info@boplan.be
http://www.boplan.be/
mailto:com@btvcontrol.be
mailto:info@btvcontrol.be
http://www.btvcontrol.be/


 
CWB 
Care for Well Being 
Industrieterrein Kolmen 1085 
3570 Alken 
T 011 59 91 82 
info@cwbgroup.be 
 

 

Het belang van een goed welzijnsbeleid in bedrijven en organisaties is niet te ontkennen. 

Vanuit de markt kwam meer en meer de vraag om hulp bij het proces van optimalisatie van 
welzijn. Aan uitvoering en implementatie wordt te weinig aandacht besteed terwijl dat juist 
de bedoeling moet zijn.                                                                                                                                                 
CWB - Care for Well Being kan u in het gehele of gedeeltelijke proces zeer gericht bijstaan. 
Vandaar de ontwikkeling van onze eigen CWB-methodiek, die we de Cirkel van CWB 
noemen. In deze methodiek herkennen we de drie belangrijkste fasen nl: Advies, 
Implementatie en Borging. Onze methodiek is toepasbaar op de 5 welzijnsdomeinen: 
arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne, ergonomie, arbeidsgezondheid en psychosociale 
aspecten. 

 
DASSY Europe bvba 
Pathoekeweg 15 8000 Brugge 
T. +32 (0)50 799 320 
F. +32 (0)50 799 301 
dassy@dassy.eu                       www.dassy.eu 
 

 

 
WIE IS DASSY PROFESSIONAL WORKWEAR? 
  
DASSY is een Europees merk van professionele werkkledij, vakkundig ontworpen voor 
professionelen uit diverse sectoren zoals de bouw, wegenbouw en logistiek. Met meer dan 
45 jaar ervaring in de productie van werkkledij, staat DASSY professional workwear over heel 
Europa garant voor kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid. Een trend die we blijven 
doorzetten! 
  
Ontdek onze volledige collecties op www.dassy.eu 
 
 

 

 
 
DEF Belgium 
Bergensesteenweg 79 
1651 LOT 
: +32 2 331 31 30 
: +32 334 98 09 
: sales@def-online.be 
: www.def-online.be 
 

DEF Belgium is een hoogwaardige leverancier van oplossingen en diensten in: 
 

 Branddetectie  

 Voice-alarm 

 Watermist blussing  

 Gasblussing 

 Supervisiesystemen 

 Studie en advies 

 Installatie 

 Onderhoud 

Ons team van experts zal uw brandveiligheid projecten behandelen met zorg en precisie. Wij 
streven ernaar om de meest relevante oplossingen en diensten voor te stellen op het vlak 
van veiligheid én in functie van de noden van uw bedrijf. 
 
Hiernaast is DEF Belgium ook ISO 9001, VCA, BOSEC en FiSQ gecertificeerd. 
 
 

 
 
Denios BV 
Kenniscentrum België 
Zandstraat 48/1 
2980 Zoersel 
Tel : 03/312.00.87 
Fax: 03/311.73.51 
e-mail : info@denios.be   

 
Veiligheid draait om details. Zeker als het gaat om het werken met gevaarlijke stoffen. Al 
meer dan 25 jaar is Denios specialist op het gebied van een veilige opslag en handeling van 
gevaarlijke stoffen.  
 
Denios ontwikkelt producten en systemen, en begeleidt haar afnemers bij de keuze en de 
implementatie van de juiste oplossingen. Klanten kunnen hierbij rekenen op 
vakbekwaamheid, optimale kwaliteitsbewaking en een persoonlijke benadering. 
Denios beschermt mens en milieu met expertise, een hoogwaardig productaanbod en een 
zeer klantvriendelijke benadering. Ook wat tarieven en kosten betreft, is Denios 
onderscheidend te noemen. DENIOS is met 14 Europese vestigingen markleider op haar 
vakgebied en kan door grootschalige productie, standaardisatie maar ook door het 
ontbreken van tussenhandel zeer concurrerend aanbieden 

tel:011%2059%2091%2082
mailto:info@cwbgroup.be
mailto:dassy@dassy.eu
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/notesD30A66/www.dassy.eu
file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Local/Temp/notesD30A66/www.dassy.eu
mailto:sales@def-online.be
http://www.def-online.be/
mailto:info@denios.be


 

 
Emma Safety Footwear 
Postbus 1212 
6201 BE Maastricht 
Tel: +31 (0) 43 – 800 1950  
Fax: +31 (0) 43 – 800 1988  
E-mail : sales@emmasf.com   
Web : www.emmasafetyfootwear.com   
 

 
A lot has changed in 85 years  
We blijven natuurlijk doen waar we goed in zijn: het ontwikkelen en produceren van 
kwalitatief hoogwaardige veiligheidsschoenen. 
Emma gaat altijd een stap verder dan alleen het ontwerpen en produceren van schoenen, 
Emma plaats zich in de schoenen van de klant. Soms letterlijk. De beste manier om 
gespecialiseerde schoenen te maken is zélf ervaren wat ze dagelijks doormaken.  
Veiligheid heeft alles te maken met verfijnen, verbeteren en conformeren aan de geldende 
regels. Emma Safety Footwear wil schoenen maken die niet alleen aan de gestelde eisen 
voldoen, maar ook al je verwachtingen overtreffen.  
Emma staat voor meer veiligheid en meer comfort.  
 
WE CARE, WORK SAFE ! 
 
  

 

 

 
Essec Telecom Center NV 
Schoebroekstraat 48 
B 3583 Paal Beringen 
Tel  011 450460 
dd@essec.be          www.essec.be 

 

 
Essec is gekend als all-round telecom leverancier in de KMO en Industriële sector. 
Voor de ALLEENWERKER binnen uw bedrijf, bieden we aangepaste verwittigingsmiddelen, 
dewelke via het radio of gsm-netwerk de juiste hulpverleners alarmeren. 
 
Al dan niet met (indoor)localisatie , zowel voor ATEX als non-ATEX gebruikers. 
De melders kunnen of direct of indirect verwittigen naar bv Sirenes, GSM, optische 
borden (op maat van uw locatie) of bestaande alarmdevices. 
 
Snelle (groeps)-communicatie tijdens werkzaamheden of calamiteiten   
behoort tevens tot de uitdaging van onze radiocom-oplossingen.  
De honderden referenties spreken voor zich.  
 
Bel of mail gerust voor een vrijblijvend gesprek en (test)demo.  
 
 

 

 
 
FOD Werkgelegenheid,  
Arbeid en Sociaal Overleg 
Ernest Blerotstraat 1 – 1070 BRUSSEL 
Website FOD WASO : www.werk.belgie.be  
 

 
De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is bevoegd voor 
de regelgeving en de controle op de naleving van het welzijn op het werk. We brengen 
tijdens de Prenne een assortiment mee van onze publicaties. Kom kennis maken met onze 
campagnes. Ook voor een specifieke vraag over het welzijn op het werk, bent u welkom op 
onze stand. 
  
Kenniscentrum welzijn op het werk BeSWIC  www.beswic.be  
 
Wij organiseren regelmatig informatiesessies  en studiedagen over welzijn op het werk.  Voor 
informatie en inschrijvingen: https://www.evenementen.werk.belgie.be/ 
 
 

 

 
 
G4S Fire & Safety 
Abtsdreef 10 F 
2940 Stabroek 
T +32 (0)3 568 19 98 
F +32 (0)3 568 06 08 
g4sfire&safety@be.g4s.com 
safetysystems@be.g4s.com 
www.g4ssafetysolutions.be 

 
Door mensen in te schakelen die van veiligheid hun hoofdberoep hebben gemaakt worden 
uw risicovolle werken op een veilige manier overzien. Afhankelijk van wat het werk inhoudt, 
selecteert G4S Fire & Safety de geschikte werknemers, van brand-veiligheidswachten tot 
preventieadviseurs. Samen met de opdrachtgever werken we het ideale serviceplan uit. 
Dankzij jarenlange kennis en expertise voorzien we de meest doeltreffende begeleiding bij 
shutdowns en turnarounds. Onze services zijn over de jaren heen sterk uitgebreid om de 
groeiende vraag aan specialisatie op dit vlak te blijven controleren. Met de verkoop, verhuur 
en onderhoud van gespecialiseerd safety equipment, beschikt G4S Safety Systems over de 
vereiste uitrusting om mensen in risicovolle situaties veilig hun job te laten uitoefenen. 
Dankzij uitgebreide kennis en ervaring in vakgebieden als gasdetectie, adembescherming en 
valbeveiliging zijn we in staat uw veiligheidsnoden perfect in te schatten. Daarbij investeert 
G4S in exclusieve, innovatieve veiligheidsoplossingen om aan de steeds veranderende noden 
van de veiligheidsmarkt tegemoet te komen. G4S Training Services is gespecialiseerd in het 
geven van veiligheids- en vaardigheidsopleidingen. Naast de standaard opleidingen werken 
we in nauw overleg ook opleidingen op maat uit, zowel in ons trainingscentrum te Asse als 
op de eigen bedrijfslocatie. Als wereldleider in beveiligingsoplossingen biedt G4S zekerheid, 
een cruciaal aspect op safety vlak! 
 

mailto:sales@emmasf.com
http://www.emmasafetyfootwear.com/
mailto:dd@essec.be
http://www.essec.be/
http://www.werk.belgie.be/
http://www.beswic.be/
https://www.evenementen.werk.belgie.be/
mailto:g4sfire&safety@be.g4s.com
http://www.g4ssafetysolutions.be/


 

 
Goossaert Label & Sign Solutions 
Bedrijvenpark Gentbrugge II Zone A 
Jan Samijnstraat 10 
9050 Gentbrugge 
T: 09 228 21 01 
F: 09 228 29 24 
info@goossaert.be     www.goossaert.be 
 

 
Visuele oplossingen voor een veilige en efficiënte werkomgeving 
 
Goossaert bvba is actief in de markt van de industriële signalisatie- en productidentificatie-
oplossingen. Goossaert produceert, verkoopt en plaatst sinds 1935 “label & sign solutions” 
die van gebouwen en bedrijven een veiliger en efficiënter omgeving maken, en producten en 
componenten helpen identificeren. Goossaert is expert-dealer van Brady. 
Preventieadviseurs en veiligheidsverantwoordelijken helpen wij met veiligheidssignalisatie in 
gebouwen (pictogrammen, brandpreventie, evacuatieborden, zoneafbakening, 
vloermarkering, belijning…), informatieve signalisatie in gebouwen (informatieborden, 
bewegwijzering…), veiligheidssignalisatie in productieomgevingen (lockout-tagout, 
leidingmarkering…), signalisatie op bedrijfsterreinen en parkings, op de openbare weg en op 
werven (verkeersborden, veiligheidsborden...). Met onze signalisatieprinters maakt u uw 
eigen pictogrammen en veiligheidsboodschappen. 
Complex project? Onze experten helpen u met advies, studies, audits en plannen. 

 

 
Group Beyers 
Dorpstraat 570 
3061 Leefdaal 
Tel:   +32.2.303.88.68 
Fax:  +32.2.303.88.69 
GSM: +32.479.24.82.31 
www.groupbeyers.com  

Group Beyers is specialist in veilig bedrijfsverkeer. We helpen ondermeer 
preventieadviseurs, bedrijven en parkingoperatoren bij het beperken van schade of letsel om 
op die manier preventie en bescherming te bevorderen. Wij leggen de nadruk op 
vergevingsgezinde en energie absorberende installaties. Bovendien bieden we efficiënte 
oplossingen aan voor de inrichting van uw parking en bedrijfsterrein, waarbij we de laatste 
trends uit de veiligheidsmarkt nauwgezet opvolgen.  

Goede afspraken, een gestructureerd plan en moderne doordachte oplossingen vormen de 
basis van ons veilig intern transportplan. Onze montageploeg verzorgt daarbij steeds 
vakkundig de applicatie van de juiste producten. Op die manier staan we garant voor 
verkeersveiligheid in zeer uiteenlopende situaties.  Group Beyers biedt een zeer uitgebreid 
gamma aan, gaande van aanrijdbeveiliging (energie-absorberende stootpalen, stoofbuffers, 
veiligheidsbeugels, hoogtebegrenzers, wielgeleiders, spiegels, rek-, hoek- en 
kolombescherming,…), bebakening en parkinguitrusting (afzetpalen, parkeerbegrenzers, 
biggenruggen, slagbomen, snelheids-begrenzers, straatmeubilair,…) tot vloercoatings, 
markeringen en signalisatie  (verkeersborden, pictogrammen, bewegwijzering in en rond 
gebouwen, tijdelijke werfsignalisatie,…). 

 
 

Groep IDEWE 
Interleuvenlaan 58 
3001 Leuven (Heverlee) 
Tel. 016 390 411 
Fax 016 400 236 
info@idewe.be  
www.idewe.be  - www.ibeve.be 

 
Bij IDEWE vinden we dat elke klant recht heeft op slimme preventie en dit ongeacht het 
preventiebudget. Wij gaan verder dan het strikt wettelijke en kijken vooral naar wat zinvol is 
en waarde toevoegt. Slimme preventie dus. Met resultaat! 
Bij het samenstellen van ons aanbod vertrekken onze experten steeds vanuit de huidige én 
toekomstige preventie- en welzijnsnoden van uw sector. Zo bieden wij u gerichte 
antwoorden op uw specifieke preventie- en welzijnsbehoeften, wat u een hoge return on 
prevention oplevert. Ons aanbod is opgebouwd rond vier complementaire pijlers, die onze 
geïntegreerde 360° benadering vormen van preventie en welzijn. Samen met onze klanten 
gaan we voor gezonde werknemers, die veilig aan de slag zijn in een optimale 
werkomgeving en dit ondersteund door de juiste kennis en tools. 
Groep IDEWE kan rekenen op meer dan 700 gekwalificeerde medewerkers en werkt vanuit 9 
regionale kantoren (Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven, Mechelen, Namur, 
Roeselare en Turnhout). Zo ondersteunt de Groep IDEWE 35.000 werkgevers en 600.000 
werknemers bij het opzetten van een veilige werkomgeving.  
Groep IDEWE, altijd de slimste keuze! 
 

 
Incerta 
Sluizeken 33 
B-9620 Zottegem 
Tel: +32 (0)9 261 57 22 
Fax: +32 (0)9 362 14 71 

info@incerta.be               www.incerta.be 

Incerta is al jaren gekend als dé partner voor bedrijven die zijn begaan met hun veiligheids- 
en kwaliteitsbeleid. Zorgsystemen zoals VCA, ISO en OHSAS kunnen administratief zwaar 
doorwegen op een onderneming. Met hun VARIO Online software is het behalen, maar 
vooral ook het beheren en behouden van dergelijke certificaten eenvoudiger, efficiënter en 
kostenbesparend.  
Incerta onderscheidt zich van de doorsnee softwarebouwer omdat zij preventieadviseurs, 
kwaliteitsverantwoordelijken en milieucoördinatoren in dienst hebben die meedenken met 
hun programmeurs. Door de samenwerking van deze beiden zijn zij in staat om mee te 
denken met hun klanten op zowel technisch als functioneel gebied.  
Omdat VARIO modulair samengesteld kan worden, kunt u kiezen welke modules 
(projectbeheer, personeelsbeheer, documentenbeheer, risicobeheer, metingen, 
materiaalbeheer, kwaliteitsmanagement, milieubeheer,....) voor uw bedrijf een meerwaarde 
kunnen bieden. 
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Infoland 
Vlasmeer 5/0008 
B-2400 Mol 
+32 (0)3 203 02 90 
steluwvraag@infoland.be 
www.infoland.be 

 

Software voor veiligheid en preventie 
Met de integrale software ‘iProva’ verbetert u de veiligheid binnen uw organisatie. iProva 
geeft u altijd en overal inzicht in de status van incidenten, gevaarlijke situaties en 
maatregelen. U heeft persoonlijke actielijsten en krijgt op het juiste moment een seintje 
wanneer u bijvoorbeeld een incident dient af te handelen, een veiligheidsronde moet lopen 
of een oorzaak-analyse moet uitvoeren.  
 
Daarnaast ondersteunt iProva u met diverse zaken op het gebied van kwaliteit, veiligheid en 
preventie. Denk hierbij aan interne en externe audits, contractbeheer, de registratie en 
afhandeling van afwijkingen en klachten, het beheren en controleren van machines én het 
beheren en delen van documenten, processen en formulieren.  
 
Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van de Infoland QHSE software? Bezoek onze 
stand voor een demonstratie. Of ga naar www.infoland.be.  
 

  

IOS International nv 
Wetenschapspark 5  
3950 Diepenbeek 
www.iosint.be 
www.evacuatieman.be 
Jan Veltens 0472 51 18 45 

 

IOS International is marktleider op het gebied van software en diensten voor 

• Opmaak en beheer van Brand Interventieplannen 

• Eenvoudig opstellen van evacuatieplannen, automatisch georiënteerd in de 

leesrichting 

• Beheer van veiligheidsuitrusting op plattegronden 

• Mobiele applicaties voor audits en controlerondes 

IOS International heeft stadaard oplossingen voor zowel de Seveso industrie de Retail sector. 
Meer dan 100 tevreden klanten in België maken reeds gebruik van onze software of diensten. 
Met evacuatieman.be geeft IOS ook de markt van de KMO’s en Horeca de mogelijkheid om 
eenvoudig en voordelig te bestellen. In de webshop bereken je zelf hoeveel 
evacuatieplannen er nodig zijn in jou gebouw. Maak je liever zelf je evacuatieplan, dan is de 
evacuatieman Kit de ideale oplossing: conform de wet, eenvoudig in gebruik en voordelig! 

 

 
ITIS Products 
Zwolseweg 23 
2994 LB Barendrecht  Nederland 

+31 88 80 40 00 
www.itis.nl/hsesolutions 
info@itis.nl 

ITIS is gespecialiseerd in het leveren van software applicaties en SDS databanken die u 

ondersteunen bij het behalen van doelstellingen op het gebied van HSE en het voldoen aan 

de wet- en regelgeving. Wij leveren ons eigen ontwikkelde gevaarlijke stoffen beheer 

systemen GROS en SOFOS360 en de cloudapplicaties en databanken van Chemwatch, 

waarvoor wij optreden als agent in de Benelux. Hiermee leveren wij oplossingen voor bijna 

elk aspect van het chemische stoffen management, waaronder: 

- SDS management (wij houden uw SDS databank actief up-to-date) 
- Veiligheidsinstructiekaarten 
- Risico en bloostellingsbeoordelingen 
- De stoffeninventaris 
- Voorraadbeheer 
- Afvalbeheer 
- Het opstellen van veiligheidsinformatiebladen in 47 talen 
- REACH en GHS compliance 

ITIS levert daarnaast ook softwareoplossingen voor het management van incidenten en 
gevaarlijke situaties en het uitvoeren van de RI&E. 
 

 
LISAM Systems S.A. 
Head Office Belgium 
Rue Jean Jaurès 5  
B-7190 Ecaussinnes  
Luc Libon  
Tel: +32 (0) 477 64 87 61  
luc.libon@lisam.com  
www.lisam.com    

 

Met meer dan 900 klanten wereldwijd, brengt Lisam Systems u met ExESS een 
software oplossing voor het beheer van uw chemicaliën, inventaris, opmaak en 
distributie van SDS, veiligheids- en afval-beheer van gevaarlijke stoffen, ISO 14001 
& 50001, Vlarem Checklist, Seveso. 
 
Flexibel en intuïtief, ExESS Chemicals Management biedt u een uitgebreide set van 
intelligente functies voor de optimalisatie van het dagdagelijks beheer van uw 
chemicaliën. Verrijkt met databibliotheken uit officiële wettelijke bronnen. 
Naleving en effectiviteit zijn de sleutelwoorden.  
 
Informatie – Automatisatie – SDS – REACH – Dynamisch - Flexibel – Vlarem 
Checklist – Seveso – ISO 14001&50001 – Afvalbeheer. 
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Martor Direct Belux 

Dooren 105 
1785 Merchtem 
Tel:  +32 (0)52 38 19 50 
Fax: +32 (0)52 37 45 10 
Web : www.martor.com 

 

 
MARTOR is de alomgekende en gewaardeerde pionier in veilig snijden.  
Sinds 1976 ontwikkelde MARTOR 3 veiligheidstechnieken die het aantal ongevallen met 
betrekking tot snijwerkzaamheden tot een minimum hebben herleid : 
 

• Automatic blade retraction 

• Full automatic blade retraction 

• Veilig verborgen mesjes 
 
Deze innovatieve technieken werden door de jaren heen verder geperfectioneerd waarbij 
gebruiksvriendelijkheid en ergonomie troeven zijn gebleken die van onze nieuwste generatie 
messen een waardige aanvullingen hebben gemaakt van de pioniers van weleer. Samen met 
u gaan we graag op zoek naar de optimale, veilige snij-oplossing! 

 

 

 
Medimio 
Rode Poortstraat 6 
3510 Kermt-Hasselt 
011/57.55.97 
peter@medimio.com 

 
 
Medimio produceert gespecialiseerde matrassen voor de zorgsector.  
 
Onze meest recente innovatie is Quicksave: een all-in-one evacuatiematras, voorzien van 
een glijdeken, fixatieriemen en treklussen. Bij calamiteiten kan je met deze matras - in 
vergelijking met een klassieke evacuatie - met evenveel reddingswerkers tot 300% meer 
patiënten comfortabel in veiligheid brengen. In de helft van de tijd! Ontdek alles over onze 
revolutionaire producten op www.medimio.com. 

 

 

 

 

 
MEDIWET, Uw Werkwereld, Onze Zorg! 
 
 MEDIWET is een erkende Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk en 
actief binnen het Vlaamse landsgedeelte. Wij zijn een ongebonden, pluralistische en 
intersectorale dienst, die klantvriendelijkheid hoog in het vaandel draagt. 
 Wij ondersteunen ondernemingen bij de verdere uitbouw van hun preventie- en 
veiligheidsbeleid, op het vlak van gezondheid, arbeidsveiligheid, ergonomie, hygiëne, intern 
milieu en psychosociale factoren. De multidisciplinaire aanpak staat centraal. 
 Daarnaast is Mediwet erkend voor het verstrekken van tal van opleidingen, o.a.:    

• Basisopleiding voor preventieadviseurs 

• EHBO (zowel basisvorming, initiatie als bijscholing) 

• Fysieke belasting (beeldschermwerk, heffen en tillen, manutentie) 

• Psychosociale aspecten (o.a. vertrouwenspersoon) 

• Omgevingsfactoren  

• Verschillende opleidingen op maat… 
 

 Naast onze vaste centra in Gent, Antwerpen en Brussel beschikken wij over verschillende 
(tijdelijke en mobiele) centra verspreid over alle Vlaamse provincies. 
 Mediwet is gecertificeerd volgens het kwalitieitsmanagementsysteemnorm iso 9001:2015 

 

 

Mensura EDPB vzw 
Gaucheretstraat 88 1030 Brussel  
+32 2 549 71 00 
F +32 2 223 52 50 
E info.edpb@mensura.be 
Web : www.mensura.be 

 
 
 
Je boekt pas resultaat, als iedereen er staat. Uw medewerkers zijn uw belangrijkste troef. 
Meer dan ooit vormen mensen de meerwaarde van uw organisatie. In deze hectische tijden is 
de fysieke en mentale gezondheid van uw medewerkers een belangrijke bouwsteen voor het 
rendement van uw organisatie.  Mensura biedt u hiertoe de nodige inzichten en middelen. 
Ons streven is om samen uw medewerkers beter, langer en gezonder inzetbaar te houden. 
Waarvoor kunt u vandaag een beroep doen op Mensura? 
> Ontwikkelen van een gezond arbeidsbeleid 
> Bevorderen van de fysieke en mentale gezondheid van uw medewerkers 
> Adviseren inzake veilige en gezonde arbeidsplekken 
Mensura is een specialist op het vlak van preventie, veiligheid en gezondheid, die u advies, 
oplossingen en diensten op maat van uw bedrijf aanreikt. Van het strikt wettelijke tot zoveel 
meer. 
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Omnisafe bvba 
Zuiderring 34 B-3600 Genk 
T +32 89 69 99 17 
F +32 89 69 99 20 
info@omnisafe.be     www.omnisafe.be 

 

 
Omnisafe is specialist in persoonlijke beschermingsmiddelen. Natuurlijk wilt u als werkgever 
over de veiligheid en gezondheid van uw werknemers waken.  
Veiligheid vraagt om expertise, Omnisafe kan u hiervoor aanbieden: 
* Preventie- en productadvies 
* Het complete gamma persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en werkkledij 
* Jarenlange expertise in het optimaliseren van veiligheid op de werkvloer 
* Een solide samenwerking met bevoorrechte leveranciers 
* Een showroom waar u vrijblijvend kunt kennismaken met onze PBM's 
 
Omnisafe, gegarandeerd de veiligste keuze. 

 
PARTNER bvba 
Herentalsebaan 151 
2150 Borsbeek 
Tel.: +32 (0)3 366 27 27 
Fax: +32 (0)3 366 27 37 
Mail : info@partnersafety.be 
Web : www.partnersafety.be 

 
PARTNER onderscheidt zich door een uiterst klantgerichte benadering. Naast 
productleverancier zijn we ook een volwaardige safety service provider. Onze enthousiaste 
commerciële buiten- én binnendienst staat steeds klaar om alle vragen en problemen aan te 
pakken. Onze kennis brengen we u ook in de praktijk via boeiende productdemo’s en 
trainingen.  
 
Dit alles wordt ondersteund door een accurate logistieke dienst, ruime stocks, een 
professionele magazijndienst. Orderopvolging en stipte leveringen zijn een prioriteit. 
 
Een hecht partnership met onze fabrikanten van unieke merken heeft daartoe beslist 
bijgedragen en maakt nog steeds het verschil. 

 

 
Provikmo 
Willebroekkaai 37 
1000 Brussel  
Tel.: +32 2 250 00 57  
www.provikmo.be   
info@provikmo.be  

 
Provikmo is een erkende Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk die uw 
onderneming ondersteunt bij de optimalisatie van het veiligheids- en preventiebeleid.   
34.000 werkgevers die samen zo’n 430.000 werknemers tewerkstellen vertrouwden deze 
taak reeds toe aan Provikmo. 
 
Als directe partner in het streven naar meer welzijn op het werk garandeert Provikmo een 
multidisciplinaire benadering met deskundigen inzake arbeidsgeneeskunde, veiligheid, 
ergonomie, bedrijfshygiëne en psychosociaal welzijn op het werk. Zo voldoet u niet enkel 
aan een wettelijke verplichting, maar draagt u ook bij tot een optimale werkomgeving, met 
gezonde, tevreden en bijgevolg ook gemotiveerde werknemers. 
 
Preventie, een goede investering! 

 

 

R2S [Risk2Safety]                                                                                                                                                                                            
Meistraat 14               3510 Kermt                                                                                                                                                                                                                    
Koen Neven: +32 (0)476 541 651                                        
Carl Nys +32 (0)471 110 238                              
www.r2s.be                info@r2s.be 
 

 
[ MENSEN ZIJN GEEN MACHINES. GEEF WELZIJN DE JUISTE DRAAI ] 

Een goed veiligheidsbeleid heeft meer impact dan u denkt. Niet alleen uw medewerkers, 
maar ook uw bedrijf, uw winst en uw imago varen er wel bij. R2S ondersteunt de interne 
preventiedienst bij de implementatie van een sterk veiligheidsbeleid door het opstellen van 
praktische tools, zoals: 
 

✓ Veiligheidsscan 
✓ Risicoanalyses 
✓ Machineveiligheid 
✓ CE-dossiers 
✓ Bewustwording PBM gebruik 
✓ Analyse chemische producten 
✓ Ergonomie 

Ontdek op onze stand van deze Prenne en op onze website: www.r2s.be  
[ BE SAFE. NOT SORRY ] 
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Safety Shop 
Westkaai 7 
2170 Merksem 
Tel. : +32 (0)3 646 99 60  
Fax : +32 (0)3 646 00 25 
info@safetyshop.be              
www.safetyshop.be 

 
Wanneer uw veiligheid en die van uw medewerkers primeert, kiest u voor Safety Shop. 
 
Als specialist in veiligheid, bescherming en signalisatie staan wij garant voor een 
totaalservice.  
 

- 35 jaar expertise en know-how op vlak van Persoonlijke BeschermingsMiddelen, 
signalisatie en analyse en-meettoestellen 

- Meer dan 57.000 producten 

- Ruim aanbod van kwaliteitsmerken 

- Uitgebreide voorraad 

Safety Sign Services:  uw partner in plaatsingsdienst, projecten en evacuatieplannen 

 

 
 
Blue Line Solutions Belgium – Safetify 
Bld de la Fleur de Lys 6  
1400 Nijvel  
Tel: +32 (0)67 84 44 54   
sales@safetify.eu 
www.safetify.eu   
 

 

De Safetify software is uw draad van Ariane, inzake veiligheid en welzijn en helpt u de 
preventie binnen uw bedrijf te structureren. U beperkt de tijd gekoppeld aan de 
administratieve taken en tijdrovend onderzoek verbonden aan de preventie. 

Safetify laat u eveneens toe om efficiënt met uw collega’s te communiceren dankzij 
duidelijke veiligheidsinformatiebladen, ongevallenfiches of de opvolging van het actieplan. 
De versies Pro et Premium (multi-gebruikers) creëren een werkelijke dynamische 
samenwerking binnen uw bedrijf. 

Dankzij onze documentendatabase, vindt u al uw belangrijke documenten terug in enkele 
muisklikken. Met Safetify, maakt u deel uit van een gebruikersgemeenschap die online 
samenwerkt, dankzij het delen van risicoanalyses. Vereenvoudig uw werk en geef het 
zichtbaarheid! 
 

 
Samurai@Work 
Binnenvaartstraat 43 
2000 Antwerpen 
support@samuraiatwork.com  
www.samuraiatwork.com                                
Tel. +32 3 205 16 90 
Fax +32 3 205 19 30 

 

• Advies & ondersteuning   -   Training & coaching 

• Meer dan 10 jaar ervaring bij meer dan 300 bedrijven 

Samurai at Work helpt jouw bedrijf helpt om een duurzame veiligheidscultuur te creëren. 
Dat doen we met consultancy, trainingen & coachings, in een wetenschappelijk gebaseerde 
en no-nonsense aanpak die door meer dan 10 jaar ervaring gerijpt is. Onze unieke 
mensgerichte, creatieve en innovatieve aanpak maakt een buitengewoon verschil, op lange 
termijn. Daar moeten we ondernemingen als Umicore, BASF of Infrax niet meer van 
overtuigen. We werken in een totaalaanpak waarin zowel het hoger management, de 
hiërarchische lijn als de medewerkers op de werkvloer betrokken zijn. En waarin wat we 
aanleren in het leslokaal, ook wordt ook vertaald naar de werkvloer. Theorie blijft geen dode 
letter maar wordt omgezet naar de praktijk. Zo creëren wij veiligheidshelden: begaan met 
hun eigen veiligheid en gezondheid, maar evenzeer die van collega’s. Zo werken wij aan een 
duurzame veiligheidscultuur.  
 

 
 

 
Securex 
Sint-Michielswarande 30  
1040 Brussel  
heath-safety@securex.be 
www.securex.be 

 
Maximaal inzetbaar? Dúúrzaam inzetbaar! Het welzijn van uw mensen: het is uw eerste 
bekommernis als preventieadviseur. En dat is nodig: menselijk kapitaal stijgt in waarde! 
Securex focust daarom als erkende Dienst voor Preventie & Bescherming op duurzame 
inzetbaarheid: úw garantie om de war on talent te winnen. Zo voert u een krachtig 
mensbeleid:  

• Hou uw mensen gezond, dankzij de artsen en psychologen, ergonomen en 
ingenieurs van Securex. Samen vermijden we ongevallen en ziektes, geven we 
gezondheidstips en tekenen we een gezondheidsbeleid voor uw onderneming uit. 

• Schenk uw collega’s een positieve werkomgeving. Het codewoord: psychosociaal 
welzijn.  

Hou uw werkvloer veilig. Laat Securex de risico’s analyseren: zo voorkomt u ongevallen.                                                                                                                                          
Securex wijst u de weg in al die domeinen. En in vele andere. Analyseer uw 
absenteïsmecijfers, optimaliseer de arbeidsomstandigheden en haal zo het beste uit uw 
mensen … op een duurzame manier. 
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SGS  
Noorderlaan 87  
B-2030 Antwerpen  
Phone: +323 5454840  
Fax: +3235454889  
E-mail: be.sales.ssb@sgs.com 
Web: www.sgs.be   

 

 SGS is wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering. Wij staan 
bekend als de global benchmark voor kwaliteit en integriteit. SGS onderhoudt wereldwijd 
een netwerk van ca. 1800 kantoren en laboratoria met meer dan 85.000 werknemers.  
SGS Statutory Services Belgium is een officieel erkende Externe Dienst voor Technische 
Controle dat controles, technische inspectie, certificering, expertise en opleidingen biedt 
inzake veiligheid, welzijn en milieu,en verenigt de slagkracht van een wijd vertakte 
multinational met de soepelheid van een team dynamische, lokale specialisten. Wij bieden U 
o.a. volgende expertise aan:  
• Inspecties van personenliften, hef en hijswerktuigen, elektrische installaties,   opslagtanks, 
drukinstallaties,...  
• Expertise met betrekking tot machine –en brandveiligheid  
• Expertise ATEX zonering   • Risicoanalyses  
Via SGS Belgium o.a. 
•Technische documentatie en illustraties  • Veiligheidscoördinatie  
• Energieprestatiecertificaat en energieaudits  
• milieucoordinator  • emissiemetingen  • Reach expertise 

 
 

 

 
 
Somati Fie NV 
Industrielaan 19A  
9320 Erembodegem 
Tel: +32 (0)53 85 22 22 
Fax: +32 (0)53 85 22 21 
E-mail: info@somatifie.be   
Web: www.somatifie.be 

 
Somati FIE staat voor duurzame brandbeveiliging van u en uw leefomgeving. Wij bieden een 
service op maat, gepersonaliseerd naar uw specifieke wensen en behoeften. 
What’s in it for you? 
Somati FIE is meer dan enkel een leverancier! Wij bieden een totaalpakket van producten en 
diensten en gaan samen met u op zoek naar de meest efficiënte manier om u en uw 
bezittingen te beveiligen tegen brand. 
Dit doen we door: 

• Het voeren van een open communicatie om uw wensen te analyseren 

• U de diensten en producten te leveren die het best aansluiten bij uw behoeften 

• U en uw werknemers via training snel te leren handelen in noodsituaties. 

• Ons IFRA-departement een juiste analyse van alle risico’s en beveiligingen te laten 
maken. 

• Via het jaarlijks onderhoud te zorgen dat uw producten in een perfecte staat 
verkeren. 

Kortom voor u een betrouwbare partner in brandbeveiliging te zijn voor de komende jaren. 
 

 

 
TenForce  
Havenkant 38 3000 Leuven 

Tel: +32 (0)16 31 48 60  
Fax: +32 (0)16 65 90 85  
www.tenforce.com         

TenForce HSEQ software 

Hoe vermijdt u risico’s met betrekking tot kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu en 
behoudt u het overzicht over uw operationele processen zonder in te boeten aan efficiëntie? 
 
Met de modulaire en praktijkgerichte HSEQ & Operational Risk Management software van 
TenForce maximaliseert u de veiligheid van uw medewerkers en beperkt u risico’s tot een 
minimum.  TenForce geeft u inzicht in de status van acties uit werkdomeinen zoals 
incidenten, inspecties, audits, etc. U wordt op het juiste tijdstip geïnformeerd wanneer u een 
incident dient af te handelen of een risico-analyse moet uitvoeren m.b.t. werkorders.  
 
Daarnaast bevat TenForce slimme oplossingen voor o.a. HSEQ-verantwoordelijken en plant 
managers voor het beheren van klachten, werkvergunningen en isolatie, wijzigingen aan 
installaties (MoC), digitale shiftlogs, REACH certificaten en Safety Data Sheets. 
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Training Solutions 
Joseph Cardijnstraat, 34 
9420 Erpe-Mere 
Tel : 053 21 69 27            Fax : 053 70 27 33 
training@trainingsolutions.be  

 
Training Solutions kan makkelijk in één adem genoemd worden met begrippen als 
veiligheid, logistiek en VCA. Met vijf opleidingscentra, een trouw legioen van doorwinterde 
(en meertalige) opleiders en actuele en boeiende cursussen staan wij op het educatieve front 
van heftruckopleidingen, HR, VCA-certificaten,… 
 
Als deel van het privénetwerk Etic’s at work biedt het met zes andere specialisten een 
allesomvattend aanbod inzake veiligheid op het werk, en daarbuiten. You name it, we’ve got 
it! 
 

 
 

 
UNI-Learning 
Industrieweg 78  9032 Gent 
Tel. +32 9 265 74 74        Fax +32 9 265 74 84  
www.uni-learning.com  
info@uni-learning.com 

 
Aan de hand van de nieuwste technologieën ontwikkelt UNI-Learning doeltreffende e-
Learning modules op maat van de klant die overal toegankelijk is. Ons team werkt dagelijks 
samen met bedrijven en organisaties aan moderne leeroplossingen. UNI-Learning heeft 
uitgebreide ervaring in het ontwikkelen van veiligheidsoplossingen voor talrijke bedrijven. 
Leid uw werknemers, contractoren, enz. op en test hen op de verplichte 
veiligheidsvoorschriften.  Leer van fouten en van je collega’s door het bestuderen van real-
life cases (lessons learned). Gebruik het UNI-Learning Safety platform voor het distribueren 
van uw veiligheidsopleidingen. Overwin taalbarrières en organiseer doeltreffende 
veiligheidsintroducties dankzij onze SAFETYCHARGER en SAFETYCHALLENGE, benut de 
mogelijkheden tot certificering.  Of, zet veiligheid continu in de kijker door een combinatie 
van klassikale training, digitale hulpmiddelen, visuals en andere media. 
 
Dus, de veiligheid verbeteren? Wij zorgen ervoor dat iedereen bij de les blijft. 
 

 

 

 
Vandeputte  
Binnensteenweg 160  
B-2530 Boechout  
Tel.: 0032 3 820 98 60  
Fax : 0032 3 820 98 61  
www.vdp.com  
info@vdp.com   
 

 
Uw veiligheid stevig verankerd 
Het welzijn en de veiligheid van iedere medewerker is prioritair en dit engagement vormt 
dan ook de kern van onze missie. Onze filosofie: elk individu heeft recht op een optimale en 
comfortabele bescherming op een veilige werkplek. Generatie na generatie groeide de 
onderneming uit naar een trendsetter in de sector in België, en later in Europa. Vandaag de 
dag is Vandeputte nog altijd een voorloper in de ontwikkeling en de distributie van 
producten en diensten, die zowel de arbeidsveiligheid als het welzijn van de werknemers 
verhogen. Onze voornaamste troeven zijn onze hoge mate van ervaring en expertise, 
gecombineerd met een persoonlijke, klantgerichte aanpak. Efficiëntie, kostenbeheersing en 
maximaliseren van de return - zowel in de processen van onze klanten als in die van onszelf - 
liggen mee aan de basis van ons succes. Investeringen in veiligheid moeten zich volgens ons 
op termijn altijd terugbetalen, zowel financieel, als in een hogere mate van veiligheid, welzijn 
en productiviteit.  Wij bieden onze klanten daarvoor een innovatief en kwalitatief 
hoogstaand totaalconcept aan. Deze totaalaanpak vertrekt vanuit een volledig inzicht in het 
veiligheidsproces – van risicoanalyse tot implementatie – waarin we met alle betrokken 
partijen samen zoeken naar de meest geschikte oplossingen. Dit alles doen we op basis van 
een duurzaam, integer en op vertrouwen gefundeerd partnership met onze voornaamste 
stakeholders: onze klanten, werknemers en leveranciers. 
 

 

 
Vandeputte medical 
Prins Boudewijnlaan 43      2650 Edegem 
T + 32 (0)3 336 96 00       F +32 (0)3 336 96 09 
www.vdpmedical.com 
info.be@vdpmedical.com 
 

 
 
Als dé expert op het gebied van Eerste Hulp leveren wij een uitgebreid assortiment aan 

EHBO-artikelen, geven wij antwoord op alle mogelijke vragen en bieden wij hiervoor de 

juiste middelen. 

Vandeputte Medical staat reeds meer dan 45 jaar voor betrouwbaarheid. Onze service houdt 

niet op wanneer wij een bestelling geleverd hebben, maar begint dan eigenlijk pas. Bij iedere 

stap denken wij mee. We adviseren welke producten het beste passen bij de unieke 

behoeftes van een organisatie, en zorgen desgewenst ook voor onderhoud, reparatie en het 

automatisch aanvullen van materialen. Verder zijn wij actief in de ambulancezorg, 

ziekenhuizen en politie. 
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VigotecAkatherm NV/SA 

Schoonmansveld 52  2870 Puurs 

Tel: 03/860 01 90   Fax: 03/860 01 99 

info@VigotecSafety.be  

www.VigotecSafety.be 
 
 

 
Vigotec Safety is uw partner voor veiligheid in & om besloten ruimten. 
 

• Verkoop 

• Verhuur 

• Service 

• Opleidingen 

We bieden u volledige oplossingen die het werken in besloten ruimten veilig en efficiënt 
maken: van gas(lek)detectie, tot signalisatie, adembescherming, valbeveiliging, 
communicatiesystemen… 

 
Vinçotte 
Jan Olieslagerslaan 35  
1800 Vilvoorde 
Tel:+32 (0)26745711           
info@vincotte.be                 
www.vincotte.be 

 
 
Als grootste speler in de Benelux, met 1.800 medewerkers, wijst Vinçotte particulieren, 
zelfstandigen, KMO’s en multinationals de weg naar topprestaties. Afgestemd op de 
specifieke noden van de klant verlenen sectorspecialisten jaarlijks ruim 60.000 klanten advies 
op vlak van inspectie, certificatie, conformiteitsevaluatie en opleiding. Met een 
klanttevredenheidsscore van 96% is Vinçotte een betrouwbare partner in wie particulieren 
en bedrijven geloven en met wie ze graag een engagement aangaan. In 2016 leidde dat tot 
210 euro miljoen omzet.  
 
Meer informatie vindt u terug op www.vincotte.be 
 

 

 
 
Masters of Gloves 
Meensesteenweg 385/389 
8501 Kortrijk 
Lieve Nys 
+32 494 41 42 43  
MoG@mastersofgloves.eu 
www.mastersofgloves.eu  
 

We create tailor made gloves! What’s your challenge?                                                                            

Masters of Gloves is producent van hoogkwalitatieve handschoenen binnen diverse 
sectoren. We hebben naast een eigen selectie handschoenen ook diverse maatwerk 
oplossingen voor heel wat problemen en specifieke noden in bepaalde markten en sectoren. 

Onze jarenlange ervaring, kennis en vakmanschap hebben ervoor gezorgd dat we u 
hoogkwalitatieve handschoenen kunnen aanbieden specifiek gericht op uw bepaalde vraag. 
Bij de productie van onze handschoenen gaan we steeds op zoek naar de nieuwste en beste 
technologieën en grondstoffen die vandaag beschikbaar zijn op de markt zoals OutDry® 
(waterdichte membranen), Alycore (steek-, snij- en prikwerend materiaal), … 

Het CO² reinigen wordt bij Masters of Gloves sterk in de kijker geplaatst omwille van de vele 
positieve eigenschappen, zoals bvb. de sterk verminderde slijtage tijdens wasproces, respect 
voor milieu en de dieptereiniging van de handschoen. Onze specialisatie gaat uit naar het 
produceren van handschoenen voor politie, brandweer, defensie, security, justitie, 
industrie en diverse oplossingen binnen rescue en veiligheid. 

 

 
Wolters Kluwer  
Motstraat 30   
BE-2800 Mechelen  
Tel. 0800 30 144 
E-mail : hse@wolterskluwer.be   
Web: www.hseworld.be   

  
Met de oplossingen van Wolters Kluwer organiseren preventieadviseurs hun taken 
efficiënter: 

• Informatie: snel een antwoord op uw vragen over Welzijn op het Werk en Milieu. 

• Opleidingen & bijscholing: e-learning, webinars & cursussen over veiligheid en 
milieu. 

• Software & apps: vereenvoudigde opvolging van uw HSE-beleid.  

• Ondersteuning van HSE-experts: wij begeleiden u of nemen taken van u over. 
 
Meer informatie op hseworld.be   
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