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VEILIGHEID

MVT – Preventa shaking hands
MVT in Houthalen is reeds meer dan 30 

jaar gespecialiseerd in het stroomloos ver-

nikkelen. Om te kunnen blijven innoveren 

werd afgelopen jaar een splinternieuwe 

hal naast het bestaande gebouw opge-

trokken. “Door deze uitbreiding steeg ook 

het personeelsbestand boven de twin-

tig werknemers. Hierdoor kon ikzelf niet 

langer de preventiedienst leiden”, beseft 

Thomas Jeurissen, zaakvoerder van MVT. 

“Daarnaast worden we de laatste jaren 

steeds meer geconfronteerd met diverse 

regelgevingen waar we ons als toonaan-

gevend bedrijf aan dienen te houden. Dat 

VOM ons in contact bracht met Preventa, 

was dus een schot in de roos. Hierdoor 

kregen we van verschillende specialisten 

een onafhankelijk kijk op ons bedrijf.”

PREVENTIE EN OPLEIDIN-
GEN

“Onze preventieadviseurs hebben eerst 

door middel van een doorgedreven scan 

het bedrijf doorgelicht op preventievlak”, 

legt Pablo Coosemans van Preventa uit. 

“Eerst tekenden we samen het 5-jaarlijks 

Globaal Preventie Plan uit om dit vervol-

gens uit te werken in een Jaaractieplan. 

Zowel de werkorganisatie, de arbeids-

plaatsen, de organisatorische structuren 

als de gevaarlijke stoffen en ergonomische 

belasting van de werknemers werd onder 

de loep genomen. Tenslotte brachten we 

ook de opleidingsnoden in kaart en gaan 

we nu de medewerkers van MVT op di-

verse domeinen opleiden.” 

Preventa zorgde reeds voor opleidingen 

voor heftruck- en rolbrugbestuurders. 

Opleidingen brandbestrijding en EHBO 

werden ingepland.

“We merken dat onze medewerkers erg 

enthousiast zijn over deze opleidingen”, 

glimlacht Jeurissen. “Ze vreesden dat dit 

saaie bedoeningen zouden worden maar 

in plaats daarvan bleken het interactieve 

en praktijkgerichte sessies te zijn op maat 

van ons bedrijf. Ik kan dit dus iedereen 

aanbevelen. Ook interessant om te ver-

melden, is dat Preventa op zoek gaat naar 

de beschikbare opleidingssubsidies om ons 

vervolgens hierover te informeren en te 

begeleiden bij de aanvraag ervan.”

VERZEKERINGEN MET 
RUIMERE DEKKINGEN

-

teert Preventa het totaalbeeld van de toe-

komstige situatie op de bestaande verze-

keringsportefeuille. “Aan de hand van een 

geïnventariseerde momentopname stel-

len we een maatproduct samen met rui-

mere dekkingen en prijs-kwaliteit gebon-

den premies”, weet Gauthier Vanwinge 

van Preventa. “Verder lichten we nieuwe 

producten toe die MVT extra kunnen be-

-

ele) tegenslag. We gaan resoluut voor een 

totaalbescherming van onze klanten!”

“We vinden het erg belangrijk dat onze 

mensen in veilige omstandigheden hun 

werk kunnen doen. Dat lijkt mij ook es-

sentieel om als bedrijf verder te groeien. 

Dankzij de samenwerking tussen VOM 

en Preventa, hebben we slechts één aan-

spreekpunt voor het hele pakket en zijn 

we gewapend voor de volgende dertig 

jaar”, besluit Jeurissen tevreden.

Door bewust in te zetten op veiligheid, stimuleer je niet alleen werknemerstevredenheid, 

bevoorrecht partnership met Preventa, een unieke coproductie van verzekeringsmakelaar 

Sibova en opleidingscentrum Atrium. Preventa is inderdaad een nieuwe naam voor een totaal 

nieuwe aanpak van alle bedrijfsrisico’s. 

WAT HOUDT DIT PARTNERSHIP IN VOOR VOM-LEDEN? 

Eerst en vooral organiseren VOM en Preventa een vraagbaak over prangende vragen die leven bij onze leden. Daarnaast kunnen 

leden voordelig intekenen voor een bedrijfsscan. Alles vertrekt vanuit een accuraat beeld van de huidige toestand, refererend naar 

de Welzijnswet. De scan levert heel concrete verbeterpunten op, alle elementen voor een jaaractieplan en geeft de aanzet voor 

een meerjarenplan. Hij geeft ook per domein een score en een prioriteitsbepaling, zodat duidelijk wordt waar het meest dringend 

gehandeld moet worden. VOM-lid MVT heeft als eerste VOM-bedrijf deze veiligheidsscan laten uitvoeren.

Bent u het volgende VOM-bedrijf dat deze scan wil laten uitvoeren? Dat kan! Contacteer dan snel info@preventa.be, 

of rechtstreeks Gauthier Vanwinge (+32 474 55 91 48) of Pablo Coosemans (+32 477 84 54 10). VOM-leden betalen 

500 € en niet-leden 950 €. Boek uw afspraak voor 15/08/21 en maak kans op 2 VIP-tickets Circuit Zolder.


