
Wolters Kluwer
Organiseer efficiënt uw HSE-activiteiten: 

Hygiëne, Veiligheid en Milieu

Het HSE-team van Wolters Kluwer helpt u een duurzaam en veilig werkkader te creëren dankzij 
innoverende oplossingen die uw HSE-beleid verbeteren.

De troeven van AXA
Als Corporate-klant van AXA Belgium geniet u
■ 10% korting op een selectie van publicaties op wkbe.be/AXA

Gebruik bij uw bestelling de promotiecode vermeld op de site en geniet een korting van 10%.

Wat kan Wolters Kluwer voor uw bedrijf betekenen?  

Tools en publicaties

De specialisten van Wolters Kluwer stellen u volgende oplossingen voor: 

senTRAL

Complete online informatietool voor de preventieadviseur. Direct toegang tot wetswijzigingen, praktijkinfo, duiding én 
bruikbare checklijsten, toolboxen, webinars, sensibiliseringsmateriaal ..., aangevuld met 2 keer per week het nieuws uit de HSE-
sector.

Preventiezakboekje voor Welzijn op het werk

Al meer dan 30 jaar dé referentie voor elke preventieadviseur. Deze gids biedt u praktisch advies voor de invulling van uw taken 
met procedureschema’s, voorbeeldformulieren, checklists, een jaarkalender, overzichtstabellen en veel tips.

Ontdek nog meer publicaties over veiligheid op het werk op wkbe.be/AXA  

Bij Wolters Kluwer krijgt u steun van ervaren HSE-experts en heeft u keuze uit een ruime waaier aan publicaties, tools en 
toepassingen die een antwoord geven op uw HSE-vragen. Dankzij onze oplossingen kan u het welzijnsniveau in uw onderneming 
blijven verbeteren.
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Geïnteresseerd in dit aanbod?
Neem contact op met:

Wolters Kluwer 

of

Safety Advice Services 

Telefoon: 015 78 76 00
E-mail: lise.vanbossuyt@wolterskluwer.com 

Telefoon: 02 622 76 90
E-mail : adviceservices@axa.be

Wolters Kluwer HSE in enkele woorden  

Wolters Kluwer biedt gespecialiseerde informatie en technologische oplossingen om HSE-professionals te helpen doordachte beslissingen 
te nemen en efficiënter te werken.  

Wolters Kluwer is actief in meer dan 40 landen en telt momenteel meer dan 190 000 klanten wereldwijd. 

Alle informatie over Wolters Kluwer in België en zijn uitgebreide aanbod is te vinden op www.wolterskluwer.be of www.shop.wolterskluwer.be.
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