FICHE N°2

Identificatie-

document

VAN DE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (IDPBW)

IDENTIFICATIE VAN DE WERKGEVER
Bedrijfsnaam: ...........................................................................................
Adres van de maatschappelijke zetel
/hoofdkantoor: …………………..…………………..…………………..…….............
Adres van de bedrijfszetel : …………………..…………………..…...…………........
KBO-code: …………….…. BTW nr.: …………………. RSZ nr.: ………….……….....
Ondernemingscategorie1 : ………………..………..…………..………………...........
Naam van de persoon belast met het dagelijks bestuur: ………………..………......
Telefoonnummer: .....................................G.S.M.: .......................................
E-mail : …………………..…..……………..………………..……............................
Bedrijfssector (nauwkeurige aanduiding van de uitgeoefende bedrijvigheid of
-heden:
…………………..…………………..…………………..……...................................
…………………..…………………..…………………..……...................................
…………………..…………………..…………………..……...................................
NACE-BEL code: …………………..…………………..…………………..……............
Gemiddeld aantal werknemers: …………………..…………………..………………...
Lijst en adressen van eventuele andere vestigingen:
…………………..…………………..…………………..……...................................
…………………..…………………..…………………..……...................................
…………………..…………………..…………………..……...................................
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ZIE FICHE N°1: Opdeling ondernemingen

FICHE N°2

SAMENSTELLING VAN DE INTERNE DIENST, KWALIFICATIES
EN DUUR VAN DE DIENSTVERLENING
Is de werkgever het hoofd van de interne preventiedienst?

Ja

-

Neen

Zijn er meerdere preventieadviseurs (PA)?
Zo ja, deze dienen allemaal bekend gemaakt te worden:
NAAM VAN DE
PREVENTIEADVISEUR

HOOFDFUNCTIE

E-MAIL/TELEFOON

DATUM VAN
AANSTELLING

OPLEIDINGSNIVEAU
VAN DE PA

PRESTATIEDUUR

IDENTIFICATIE VAN DE VERTROUWENSPERSOON (VP) INDIEN VAN TOEPASSING
Naam van de VP:
Hoofdfunctie:
E-mail/telefoon:
Datum van aanstelling:
Opleiding van de VP:
Prestatieduur:
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FICHE N°2

ADMINISTRATIEVE, TECHNISCHE EN FINANCIËLE MIDDELEN
WAAROVER DE INTERNE DIENST BESCHIKT
Administratieve middelen:
Technische middelen:
Financiële middelen:

ADVIES VAN HET COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP
HET WERK (CPBW) - INDIEN VAN TOEPASSING
Datum van goedkeuring van samenstelling van de IDPBW: ........./........../.........

TAKEN VAN IDPBW
De taken van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk zijn:
•

A
 ctief meewerken aan de identificatie van gevaren, aan de risicoanalyse, aan
de uitwerking van het globaal preventieplan en aan het jaarlijks actieplan;

•

M
 eewerken aan de analyse van de oorzaken van arbeidsongevallen en
beroepsziektes;

•

A
 dvies geven over de opmaak van informatie, over het onthaal van nieuwe
medewerkers en over de opleiding van medewerkers inzake welzijn op het werk;

•

M
 eewerken aan het uitwerken van de maatregelen die in een noodsituatie
en bij ernstig en dreigend gevaar genomen moeten worden, en aan de
organisatie van de eerste hulp bij een ongeval;

•

…


De IDPBW waakt overigens ook over de volgende punten:
•

V
 erzekeren van de coördinatie met de externe dienst voor preventie en
bescherming op het werk (EDPBW);

•

S
 amenwerken met de EDPBW wat betreft het bezoek aan de werkplaatsen;

•

S
 amenwerken voor de invoering van de preventiemaatregelen op basis van de
uitgevoerde risicoanalyse;

•

…
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Deze fiche is een uittreksel uit het document “Welzijn op het werk – Helder – Handig”, uitgegeven door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (D/2020/1205/36)

