
 

 

“Wie is wie” binnen het bestuur van Febelsafe? 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wat doet Idewe?  

Maurits: “Groep Idewe is een dienst voor preventie en bescherming op het werk. Binnen de groep 

zit ook nog IBEVE, onze experten in milieu en veiligheid. In totaal zijn er +/- 850 medewerkers. 

Onze motivatie ligt in het beschermen van werknemers, gevaren inschatten en bestrijden. We zijn 

werkzaam in alle takken van het bedrijfsleven: overheid, gezondheidszorg, industrie… 

 

Wat is jouw rol binnen Idewe?  

Maurits: “Ik ben preventieadviseur – arbeidsarts. Ik ben vooral actief in de chemiesector en de 

metaalindustrie. Ik voer alle wettelijke taken van de preventieadviseur – arbeidsarts uit zoals 

consultaties met de werknemers, adviezen omtrent gezondheid en veiligheid opstellen en 

voorstellen aan de werkgever, ongevalsonderzoeken en nog veel meer. Ook voer ik 

bedrijfsbezoeken uit waarbij we dan alle werkposten van het bedrijf nakijken. Er is ook vaak een 

samenwerking met arbeidspsychologen, veiligheidsingenieurs en ergonomen. 

Daarnaast zit ik ook in het CPBW, kortweg een preventievergadering, een overlegorgaan omtrent 

welzijn in het bedrijf waar ik een adviserende functie heb.” 

 

Hoe toegankelijk vind jij Febelsafe?  

Maurits: “Febelsafe is een echte kennisbron wat betreft informatie over persoonlijke en collectieve 

beschermingsmiddelen, ook voor Idewe en voor onze klanten. Ook kan Febelsafe de kennis over 

preventie in het algemeen van Idewe consulteren. Deze kennisoverdracht verloopt bijzonder 

hartelijk en vlot!” 

 

Waar zal jij mee je schouders onderzetten in de komende 3 jaar als bestuurslid?  

Maurits: “Als enige preventieadviseur – arbeidsarts in het bestuur heb ik een duidelijke visie op de 

problemen voorgelegd aan het bestuur. Deze visie wordt ook ingegeven door mijn interne 

contacten en activiteiten bij de gebruikers van de kennis van Febelsafe. Verder ben ik ook veel 

bezig met algemene preventie en daarom volg ik van nabij de besluitvorming van de Hoge Raad 

voor preventie en bescherming op het werk via Febelsafe.” 

 Febelsafe lid: Idewe 

 Wie: Maurits de Ridder 

 Wat: Bestuurslid van Febelsafe en Preventieadviseur - arbeidsarts bij Idewe 

 Contact: maurits.deridder@idewe.be  
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