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Beslissing raad van bestuur - veiligheidsbericht 
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Gemeenschappelijk Veiligheidsbeleid – GJAP 2020 

Afspraken samenwerking Siwha 
 

 
Als deel van het gemeenschappelijk strategisch veiligheidsbeleid wordt het proces bij een 

arbeidsongeval gestroomlijnd (plaatselijke verzorging, onderzoek tot het eigenlijke 

afsluiten). 

 

Hiertoe heeft de raad van bestuur van Cepa beslist dat onderstaande afspraken in de 

samenwerking tussen het bedrijf en Siwha dienen vastgelegd te worden. Hierbij zijn de 

juiste afstemming van rollen en de interactie tussen de hiërarchische lijn van het bedrijf en 

Siwha cruciaal. 

 

Afspraken: 
 

1. Elke terminal of site (magazijncomplex …) heeft een vast rendez-vous punt voor 

Siwha. 

 Aparte parkingplaats met vermelding (witte achtergrond met rood kruis) 

 

2. Elke site of terminal heeft een bedrijfseigen procedure waarin de rol en taak van de 

hiërarchische lijn duidelijk omschreven staat: 

 Bij aankomst Siwha 

 Begeleiding SLO tijdens de interventie/verzorging 

 Opvolging na de verzorging (contact houden met SLO, aanbieden aangepast 

werk) 
 

In de loop van de komende weken zal de verantwoordelijke van Siwha u contacteren om 

de locatie van het rendez-vous punt en de interne procedure te bespreken. 
 

Bij aanwezigheid van een waardig EHBO-lokaal op uw site, kan deze locatie na overleg 

met Siwha gebruikt worden als eerste plaats voor plaatselijke verzorging (bij een niet-

ernstig letsel of bijzondere verzorging). 

 

Meer info 

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met het secretariaat van de 

Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie & Bescherming op 03 540 85 60 of 

via infoveiligheid@cepa.be. 
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