Uw partner
Wolters Kluwer
Voor een efficiënte organisatie van uw taken

Het Wolters Kluwer HSE-team zet zich enthousiast in voor een veilige & duurzame
werkomgeving. We zoeken altijd naar nieuwe oplossingen waarmee u efficiënter uw
HSE-beleid kan uitbouwen.

Wat bieden wij aan uw bedrijf?
Informatieproducten
Pasklare antwoorden bij de hand
• Ondersteuning door HSE-experts met kennis en ervaring;
• Wetteksten vertaald naar de praktijk;
• Krachtige zoekmotoren en gestructureerde publicaties.

Software, apps & tools
Vind antwoorden in uw eigen data en informatie
• Administratieve verplichtingen vereenvoudigen;
• Data op een uniforme manier registreren;
• Correctieve maatregelen inplannen, toewijzen en opvolgen;
• Rapporten maken in enkele clicks..

Consulting & begeleiding

Onze HSE-experts voor u aan het werk
•
Begeleiding bij certificering voor ISO 14001 en ISO45001;
•
Samenstelling van uw wetsregister op maat;
•
Uitvoering van audits (legal compliance, veiligheidscultuur of energie);
•
Detachering van onze HSE-experts bij u in het bedrijf.

Opleidingen
School u regelmatig bij zodat u bij blijft op vlak van veiligheid en welzijn op het werk.
Bij ons kunt u rekenen op:
• Hoogstaande kennis in de drie HSE-domeinen;
• Een uitgebreid netwerk van trainers en experts;
• Technologische knowhow.
U hebt keuze uit verschillende soorten opleidingen zoals webinars en e-learning, naast open opleidingen en
incompanytrainingen.
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Uw voordeel?
Wij bieden u 10% korting op een selectie publicaties.
Ga naar hseworld.be/axaPreventie en gebruik promocode 18-3007-670 bij uw bestelling om te profiteren van uw
korting.

Geïnteresseerd in dit aanbod?
Neem gerust contact op met
of

•

Wolters Kluwer • 015 78 7600 • Lieve.Lamberigts@wolterskluwer.com • hseworld.be/axapreventie


•

AXA Preventie • 02 622 76 90 • adviceservices@axa.be • www.axa.be
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