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Gezonde medewerkers  
Fysiek fit / Medisch toezicht
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Het Comité Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) bestaat uit de bedrijfsleider (of een van zijn afgevaardigden) 
en de gewone en plaatsvervangende afgevaardigden van het personeel. Ook de preventieadviseur en de bedrijfsarts nemen 
deel aan de vergaderingen, vooral als er punten op de agenda staan die verband houden met hun domein  
van expertise.

Om een goede en efficiënte werking van het CPBW te garanderen, is een grondig voorbereide installatievergadering nodig. 
Er moeten praktische afspraken gemaakt worden op maat van uw bedrijf, met oog voor de wettelijke aspecten. Hierbij 
krijgt u hulp van de externe preventieadviseur van Mensura.

Installatievergadering Comité Preventie  
en Bescherming op het Werk

Waarom?
Door een goede voorbereiding van de benodigde documenten 
en een doordachte planning kan de installatievergadering 
vlot en efficiënte verlopen. Alle betrokkenen maken op een 
heldere manier kennis met de werking van het CPBW en hun 
functie binnen dit Comité.

Voor wie?
Elke onderneming die gewoonlijk gemiddeld minstens 
50 medewerkers telt, moet een Comité Preventie en 
Bescherming op het werk hebben.

Hoe werkt het?
• Onze preventieadviseur maakt kennis met de 

aangeduide en verkozen leden van het CPBW van uw 
bedrijf en krijgt een korte rondleiding door het bedrijf.

• Hij voert gesprekken met de interne preventieadviseur, 
de personeelsverantwoordelijke en de voorzitter van het 
Comité (de werkgever) om een aantal documenten op 
maat van uw bedrijf voor te bereiden en op te stellen:
 – de ontwerptekst van een huishoudelijk reglement  

voor het CPBW;

 – een (administratieve) jaarkalender voor de vergaderingen  
van het Comité;

 – modeldocumenten voor het Comité;

 – agenda en uitnodiging voor de installatievergadering,  
die aan de leden van het Comité worden bezorgd.

• Onze preventieadviseur neemt deel aan de 
installatievergadering van het Comité als moderator en 
adviseur van de werkgever. Hij zorgt ook voor het verslag 
van de installatievergadering, met vermelding van de 
wettelijke aspecten.

Resultaat
U start grondig voorbereid aan de installatievergadering van 
het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. 
Een goede voorbereiding leidt tot een efficiënte en korte 
vergadering van de werkgevers en medewerkersafvaardiging  
in uw bedrijf.

Meer info
Lees de ‘Praktische handleiding voor het Comité voor 
Preventie en Bescherming op het Werk’. U kunt ze gratis 
bestellen bij de FOD Werkgelegenheid of digitaal raadplegen 
op www.werk.belgie.be.


