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Externe dienst  
voor preventie  
en bescherming 
op het werk

Meer informatie?

Ons team van commerciële adviseurs 
staat tot uw beschikking 

om uw vragen te beantwoorden!

Commerciële cel
T. +32 (0)2 289 68 07

info@spmt-arista.be

Uw gezondheid, daar waken we over
Uw veiligheid, daar werken we aan
Uw welzijn, daar zorgen we voor
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Externe dienst voor Preventie 
en Bescherming op het Werk

Koningsstraat 196 • 1000 Brussels 
T. +32 (0)2 533 74 11 • info@spmt-arista.be

www.spmt-arista.be

Waarom 
kiezen voor 
spmt 
arista ?

uw welzijn, onze prioriteit

1.  Deskundigheid behorende tot
de top 3 in België van Externe

diensten en het nummer 1 in
Wallonië

2.  Bezoeken van de werkplaatsen met
de iPad

3.  Een juridische, wetenschappelijke
en documentatiedienst inzake welzijn

op het werk

4.  Talrijke opleidingen in samenwerking
met vakmensen uit de sector

5.  Een erkende methode voor psychosociale
risicoanalyse

6.  Moderne en goed uitgeruste medische
centra in de buurt van uw bedrijf



Meer veiligheid en minder risico’s 
op de werkvloer

Binnen uw bedrijf zal onze Preventieadviseur:
  u informeren over uw wettelijke verplichtingen 
inzake veiligheid
  de risico’s van uw bedrijf onderzoeken
  u advies geven om deze risico’s te voorkomen of 
te verminderen
  u helpen uw jaarlijks actieplan op te stellen of aan 
te passen

Advies en ondersteuning op vlak  
van veiligheid en welzijn op het werk

Onze waarden
Kwaliteit  Uw gesprekspartners bij spmt arista zijn 
vakmensen die kwaliteit en het verbeteren van de 
kwaliteit van hun prestaties hoog in het vaandel dragen.

Respect  Het naleven van de wet, het naleven van onze 
opdrachten, respect voor onze klanten en hun vragen, 
respect voor de werknemers in al hun verscheidenheid.

Integriteit  Het is de essentie van ons vak, preventie: 
beroepsernst als enige richtlijn.

Nabijheid  Onze medewerkers stellen er een eer in om 
beschikbaar te zijn en te allen tijde een luisterend oor te 
bieden voor onze klanten. Er is steeds een medewerker 
van spmt arista in uw buurt!

Betrokkenheid  spmt arista werkt op een ernstige 
manier en met de nodige betrokkenheid samen met de 
contactpersonen welzijn bij de klanten.

Onze know-how
45 jaar ervaring

495 medewerkers

140 arbeidsgeneesheren

30.000 jaarlijkse bezoeken van de arbeidsplaatsen

18.000 aangesloten bedrijven

125 onderzoekscentra

450.000 werknemers

300.000 jaarlijkse medische onderzoeken

Onze opdrachten
Medische onderzoeken van uw werknemers

Opleidingen | Brand | Metingen | Stress | HACCP 
| Absenteïsme | Werkpostanalyse | Pesten 
| Veiligheid | EHBO | Ernstig Arbeidsongeval | 
Burnout | Opleidingen | Brand | Metingen | Stress 
| HACCP | Absenteïsme | Werkpostanalyse | 
Pesten | Veiligheid | EHBO | Ernstig Arbeidsongeval 
| Burnout | Opleidingen | Brand | Metingen | 
Stress | HACCP | Absenteïsme | Werkpostanalyse | 
Pesten | Veiligheid | EHBO | Ernstig Arbeidsongeval 
| Burnout | Opleidingen | Brand | Metingen | Stress | 
HACCP | Absenteïsme | Werkpostanalyse | Pesten 
| Veiligheid | EHBO | Ernstig Arbeidsongeval | 

Uw werknemers komen op medische consultatie 
bij onze Externe Dienst
De frequentie van deze consultaties :
  hangt af van de risico’s waaraan zij zijn blootgesteld
  wordt, in samenwerking met u, vastgesteld door 
de preventieadviseur gedurende diens bezoek 
aan uw bedrijf

Wie zijn wij?
Elke dag werkt spmt arista over heel België aan een 
veilige, gezonde en aangename werkomgeving 
voor werknemers. 
spmt arista zet verschillende middelen en de 
deskundigheid van zijn personeel in om de fysieke 
en mentale gezondheid van werkgevers en hun 
werknemers te optimaliseren. spmt arista biedt 
een uitgebreide waaier aan dienstverleningen en 
producten, zoals het medische onderzoek van 
werknemers, opleidingen, risicoanalyses,…




