
Brico streeft samen met Attentia naar het Well-being 
van de toekomst

Sinds april 2011 is Attentia de businesspartner van Brico op vlak van preventie en bescherming 

op het werk. Preventieadviseur Reginald Verweire: “Brico heeft al een hele historiek opgebouwd 

en staat vandaag net als alle retail voor grote uitdagingen. Er is echter veel potentieel aanwezig, 

de enige moeilijkheid is dat je bepaalde zaken niet zomaar verandert van vandaag op morgen. Dat 

vraagt tijd. Attentia begrijpt dat en streeft, samen met ons, naar het ‘Well-being van de toekomst’ 

op de werkvloer.” 

Johnny Hermans was 21 jaar nationaal preventieadviseur voor Brico, maar verlaat binnenkort het schip 

en geeft het roer over aan Reginald Verweire, die deze functie nu sinds begin 2017 uitoefent. Dat is 

meteen ook de metafoor die beide heren graag gebruiken als het over Brico en Brico Plan-it gaat. 

Reginald Verweire: “Wij hebben meer dan 60 winkels en dus meer dan 60 miniculturen met een eigen 

manier van werken. Dat is typerend voor de retail. Ik vergelijk Brico graag met een groot slagschip, met 

heel veel potentieel – 2600 medewerkers waarvan 260 op hoofdkantoor – en goederen aan boord en 

veel sloepjes die eraan hangen. Dat schip vaart vandaag op een zee die woelig is, want de retail staat 

meer dan ooit voor grote uitdagingen met klanten die mondiger worden en de markt die verandert. 

Zo’n schip verandert niet zomaar van richting of koers, dat vergt tijd.”

Johnny gebruikt nog een andere metafoor: “Brico is een sterke boom die al veertig jaar in een bepaalde 

richting gegroeid is. Daardoor is het een stabiel bedrijf, maar ook een bedrijf met bepaalde gewoontes 

en een vaste cultuur. Vandaag zitten we op een kantelpunt en is de uitdaging om die cultuur geleidelijk 

aan te veranderen en toekomstgerichter te maken. Zeker op het gebied van welzijn.” 

TOTAALPAKKET AANBIEDEN

Ook op het vlak van externe preventie en bescherming op het werk zit Brico dus op een scharniermoment. 

Reginald: “Op 1 april 2011 werd CBMT, onze vorige externe partner, overgenomen door Attentia. 

“Attentia heeft 
als grote troef 
dat het alle 
welzijnsdomeinen 
tot in de puntjes 
beheerst.”
Reginald Verweire, 

preventieadviseur Brico
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Sindsdien zitten we onder hun vleugels. Na een aanpassingsperiode zie je duidelijk het verschil met 

vroeger. Attentia heeft als grote troef dat het alle welzijnsdomeinen tot in de puntjes beheerst: van 

ergonomie over arbeidshygiëne tot medisch toezicht. Ze zijn natuurlijk verplicht om die kennis te 

hebben, maar ze doen net dat tikkeltje meer. Ze zijn vooruitstrevend op vlak van nieuwe trends in de 

maatschappij en vertalen ook nieuwe wetgeving snel naar hun klanten. Ze stimuleren het inzetten op 

Well-being via vernieuwende initiatieven.

PSYCHOSOCIAAL ONDERZOEK: DE START

Attentia is bij Brico niet enkel verantwoordelijk voor het verplicht medisch toezicht, maar er wordt 

ook volop ingezet op risicobeheersing. Reginald: “De analyses op brandrisico’s zijn afgerond door 

Attentia, nu werken we nog op asbest. We zien bij Brico echter een duidelijke verschuiving van een 

puur technische focus (‘Heeft iedereen zijn veiligheidsschoenen aan?’) naar ook psychosociale 

aspecten van het werk, zoals ergonomie, risicopreventie Well-being en re-integratie van langdurig 

zieke werknemers. Attentia ondersteunt ons daarin omdat we vaak zelf niet voldoende handen op het 

terrein ter beschikking hebben.” 

Voor hun hoofdkantoor deed Brico het wettelijk verplicht onderzoek naar het psychosociaal welzijn van 

de medewerkers; ondertussen worden die resultaten in werkgroepen besproken. Johnny: “Burn-out is 

een pijnpunt in vele organisaties. Door zo’n analyse te maken op psychosociale aspecten kunt u veel 

sneller anticiperen. Wij hebben het management overtuigd om die analyse te doen, en ze vormt nu 

ook het startpunt naar een betere Well-being.” 

CO-SOURCING: WIN-WIN

Een à twee dagen per week zit er een consultant van Attentia bij Brico, als extra ondersteuning. 

Reginald: “Dat is momenteel echt een noodzaak omdat we mankracht te kort hebben. Bovendien is het 

een voordeel voor beide partijen. Voor Attentia is het een meerwaarde omdat ze echt op de werkvloer 

aanwezig zijn tussen de mensen. En hoe kunt u beter voeling krijgen dan op die manier? Voor ons is het 

interessant dat we een direct aanspreekpunt en expertise in huis hebben wanneer advies of bijstand 

nodig is. Deze consultant behartigt écht onze belangen, maar ontzorgt ook onze preventieadviseur, 

wat niet alleen het Well-being van alle personeel maar ook van de preventieadviseur ten goede komt. 

Dat vinden we bijzonder fi jn.”  

Onderzoek toont aan dat het verzuimpercentage in de Belgische privésector ook verder blijft stijgen. 

Zet Brico in op re-integratie van zieke medewerkers? Johnny: “Dat is een HR-verhaal waar wij nu 

ook meer bij betrokken raken. Onze preventiedienst wordt eindelijk aan HR gekoppeld, wat Attentia 

ook adviseert. Natuurlijk hebben wij ook een aantal collega’s die langdurig afwezig zijn. Die onderste 

lade met dossiers van langdurig zieken bleef vroeger mooi dicht, maar nu wordt daar actief werk van 

gemaakt en met positieve resultaten. Wij starten met een verzuimbeleid, ook via ons psychosociaal 

onderzoek dat meer focust op preventie. Vroeger zeiden werkgevers: ‘Wie langdurig ziek is, is niet meer 

geschikt voor de job.’ Nu kijken ze ook in eigen boezem.” 

ERGONOMIE: HOT TOPIC

Nog zo’n hot topic is ergonomie. “Dit jaar zijn de ergonomen van Attentia gestart met een jaarlijks 

bedrijfsbezoek”, zegt Reginald. “Zij geven ons aanvullend advies. Ergonomie leeft enorm bij de sociale 

partners en onze medewerkers. We willen een zicht krijgen op de top 10 van de grootste problemen 

in onze winkels en die gefaseerd oplossen. Attentia helpt ons inzicht te verwerven in de situatie en 

formuleert adviezen. De vertaling naar wat praktisch haalbaar is of niet, vullen we zelf in. In onze winkels 

zijn de medewerkers vragende partij om ‘werkmiddelen’ en adviezen te krijgen.” 

GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKEN

Beide preventieadviseurs waarderen het sterk dat Attentia ook werkgroepen creëert van mensen uit 

dezelfde sector om synergie te creëren. Johnny: “Viermaal per jaar brengt Attentia preventieadviseurs 

bij elkaar uit heel verschillende bedrijven in de retail. Attentia is ook de facilitator en zorgt voor een 

aantrekkelijke locatie. Wij, preventieadviseurs, zijn ‘open deuren’, hè. Een preventieadviseur heeft geen 

enkel geheim ten opzichte van concullega’s. Het gaat tenslotte om een gemeenschappelijk doel: de 

veiligheid van werknemers waarborgen. Het zou trouwens fantastisch zijn mocht een speler als Attentia 

ook nog iets meer kunnen wegen op de politieke besluitvorming, door mee te zetelen in overlegorganen.”

Over BRICO

Brico maakt deel uit van de Maxe-

da DIY Group die marktleider is 

op gebied van Doe-Het-Zelf in de 

Benelux met 376 winkels en ruim  

6.500 medewerkers. Brico bezit 

vier Doe-Het-Zelf-winkelketens: 

Praxis en Formido in Nederland, 

Brico in België en Luxemburg en 

Brico Plan-It en Brico Dépôt in 

België. Maken vinden wij bijzon-

der. Of je nu iets repareert of iets 

nieuws creëert, wat je zelf hebt 

gemaakt, geeft voldoening. Inspi-

ratie of hulp nodig bij het maken? 

Brico is er VOOR DE MAKERS.  

Meer informatie:

info@attentia.be

www.attentia.be


