
LAAT U NIET VERRASSEN 
DOOR DE AANGEKONDIGDE 
SOCIALE FLITSCONTROLES!
CLB GROUP ONDERSTEUNT U MET BEGELEIDING OP MAAT

Met het oog op eerlijke concurrentie en in het kader van 
het actieplan ‘sociale fraudebestrijding’ organiseert de 
federale overheid in 2019 sociale flitscontroles in bedrijven 
en bij zelfstandige ondernemers. Dat zal gebeuren op 
vooraf aangekondigde data en in specifieke sectoren. De 
flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en 
preventief karakter. Toch zullen de inspectiediensten bij 
zware inbreuken en tekortkomingen kordaat en verbaliserend 
optreden. Een reden tot paniek? Helemaal niet. Want CLB 
Group ondersteunt u met begeleiding op maat.

Snelle en laagdrempelige  
indicatie

Dominique Mouchaers, operationeel 
verantwoordelijke sociaal secretariaat: 
“Persoonlijk contact, een ontzorgende 
en proactieve aanpak en een heldere 
informatieverstrekking behoren tot het 
DNA van CLB Group. En die aanpak to-
nen we ook bij de sociale flitscontroles. 
Om onze klanten te helpen om zich goed 
voor te bereiden, sturen we hen een kor-
te vragenlijst. Zo ontdekken ze snel en 
op een laagdrempelige manier hoe ze 
ervoor staan. Ze hebben meteen een in-
dicatie van hun situatie: weten ze wat ze 
moeten weten, en zijn ze klaar voor een 
flitscontrole?”

Check-up en ondersteuning bij 
controle

Marie-Line Lindekens, sociaal adviseur: 
“Die korte vragenlijst is gebaseerd op 
de jarenlange ervaring van CLB Sociaal 
Secretariaat met sociale inspecties en 
maakt onze klanten bewust. Willen ze 
na de vragenlijst een grondigere door-
lichting, dan kunnen we hen een uitge-
breide checklist bezorgen. Maar daar 
blijft het niet bij! Ik ga met veel plezier 
bij hen langs voor een check-up om na te 
kijken of zij aan alle wettelijke en admi-
nistratieve verplichtingen voldoen of ik 
sta hen graag bij tijdens een geplande 
controle.” 

Niet alleen voor klanten van 
CLB Group

Marie-Line: “Wat onze ondersteuning 
uniek maakt, is dat deze check-up niet 
alleen voor onze klanten voorbehouden 
is. Alle bedrijven en zelfstandige onder-
nemers kunnen contact met ons opne-
men om de vragenlijst en checklist te 
ontvangen en eventueel een check-up te 
laten uitvoeren. Op basis van deze door-
lichting stellen we een actieplan op maat 
op dat we ook voor hen in de praktijk 
kunnen brengen.”

Duurzame begeleiding

Christophe Peters, algemeen directeur: 
“We willen dicht bij onze klanten staan 
en kiezen voluit voor duurzame begelei-
ding. We sturen onze klanten proactief 
en regelmatig gerichte en hapklare in-
formatie om hen te helpen om met ken-
nis van zaken de juiste stappen te zetten, 
en goede keuzes te maken. Een werkwij-
ze die je terugvindt in alle afdelingen van 
CLB Group.”

Wil je ook ondersteuning bij een sociale 
flitscontrole? Bel dan naar 011 31 23 41 of 
mail naar m.lindekens@clbgroup.be

FLITSCONTROLES 
2019

25 januari 

schoonmaaksector

21 maart  

elektrotechnische sector en 
bouwsector

17 mei  

taxi- en vervoersector 

6 juli 

horeca

24 september 

land- en tuinbouwsector

22 november 

carwashsector

CLB GROUP

• Sociaal Secretariaat

• Consult

• Externe Preventie

• Medische Controle en Advies

• Verzekeringen

• ICT & Hosting

Vlnr. Dominique, Marie-Line en Christophe.
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