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CLB Group werd in 1989 opge-
richt door Eddy Withofs en 
Rohnny Peters. “Wij kenden 
een enorme expansie, zowel 
voor het aantal diensten als het 
aantal medewerkers (+150). 
We richten ons op een brede 
doelgroep van zowel zelfstan-
digen met personeel, vrije 
beroepen als middelgrote en 
grote bedrijven. Reeds meer 
dan 9.000 klanten stellen hun 
vertrouwen in onze aanpak.”

6 specialismen

CLB Group is een huis met 
vele kamers waarin ver-
schillende departementen 
gebundeld zijn. Zo staat CLB 
Sociaal Secretariaat in voor 
de volledige sociale admi-
nistratie: maandelijkse loon-
berekening met de nodige 
wettelijke documenten, stor-
tingen van de berekende 
lonen, advies in loonoptima-
lisatie, de wettelijke taken en 
berekening van de RSZ, …

Met CLB Consult heeft de 
groep een eigen juridische 
dienst die advies geeft over 

alles wat betrekking heeft tot 
sociale wetgeving. Onder de 
noemer CLB Externe Preventie 
heeft de groep dan weer een 
goed functionerende, proac-
tieve externe preventiedienst. 
Die staat niet alleen in voor 
gemotiveerde medewerkers 
op de werkvloer, maar helpt u 
ook om een welzijnsbeleid op 
maat van uw bedrijf te voeren. 

Verder is er CLB Medische 
Controle & Advies, een medi-
sche controledienst die con-
troles aan huis uitvoert bij 
werknemers die door ziekte 
en/of een privé-ongeval afwe-
zig zijn. “Wij geven u ook 
proactief medisch en juridisch 
advies en helpen u om een 
doordacht afwezigheidsbe-
leid voor uw bedrijf op te stel-
len”, aldus Peter. “Ons vijfde 
departement is CLB Verze-
keringen: een onafhankelijk 
makelaarskantoor met een 
doorgedreven samenwerking 
met alle verzekeringsmaat-
schappijen die actief zijn op de 
Belgische verzekeringsmarkt. 
Zo kunnen we steeds de beste 
oplossing voor u vinden.”

Tot slot is er CLB ICT & Hos-
ting. “Dit is een volwaar-
dig ICT-bedrijf, gespeciali-
seerd in hardware, software 
en cloud-oplossingen. Wij 
beschikken over 3 eigen data-
centers waardoor we steeds 
een volledige back-up van 
uw data kunnen garande-
ren. Bovendien kunt u uw 
programma’s en bestan-
den overal raadplegen.”  

Persoonlijk aanpak

“De filosofie van CLB Group is 
helder: wat we zeggen, maken 
we waar. Wij willen vooral toe-
gankelijk zijn voor onze klan-
ten en slagen hierin dankzij 
een vlakke structuur en korte 
lijnen met één aanspreekpunt. 
Wij geven steeds up-to-date 
informatie via nieuwsbrieven, 
ons magazine en seminaries. 
Wij komen graag bij u langs 
maar u bent ook van harte wel-
kom in onze nieuwe gebouwen 
in Alken,” besluit Christophe 
Peters, directeur Sociaal Secre-
tariaat. ________________________

“Wij zijn de afgelopen jaren sterk gegroeid, toch blijft 
CLB Group een organisatie met een lage drempel waar 
klanten zich thuis voelen. Als volwaardige dienstengroep 
vergemakkelijken en verbeteren wij aanzienlijk het 
beheer van een onderneming,” vertelt Peter Van Nuffel, 
commercieel directeur van CLB Group uit Alken.
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