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Begeleiding van certificeringstrajecten
Opzetten, onderhouden en verbeteren van managementsystemen met betrekking tot de zorg
voor kwaliteit (ISO 9001), milieu (ISO 14001), arbeidsomstandigheden (ISO 45001), veiligheid en gezondheid (VCA, VCU), voedselveiligheid (HACCP) en diverse product- en procesnormen. Integratie van eisen en uitvoerbaarheid staan steeds voorop.
(Interne) audits en verbetermanagement
Uitvoeren van onderzoeken naar procesbeheersing, implementatie van normen en andere
eisen. Verbeterprocessen opzetten en verhogen van de effectiviteit. (Basis)oorzaakanalyses.
Kwaliteitsbewaking in de productie
Voor verschillende CE-markeringen, GMP of andere normen en criteria, opzetten en onderhouden van Factory Production Control (FPC), begeleiden van prototypeonderzoek en productiecontroles, uitvoeren van risicoanalyses, opzetten van verplichte dossiers, enz.
Managementondersteuning SHEQ
Door samenwerking, kennisoverdracht en inzet van praktische hulpmiddelen verhogen van
de effectiviteit en efficiëntie van contextanalyses, verbeterprocessen en directiebeoordeling.
Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)
Doorlichten van (een deel van) een organisatie op arbeidsomstandigheden, (brand)veiligheid
en/of milieuwetgeving. Integratie van branche-instrumenten en nadere inventarisaties op het
gebied van gevaarlijke stoffen, beeldschermwerk, geluid, PBM en PSA.
Bodemrisico-analyse
Beoordeling van de bodembeschermende maatregelen aan de hand van de NRB (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming) om de noodzaak van (aanvullende) maatregelen te bepalen, zoals vloeistofdichte uitvoering van vloeren, training en instructie, organisatorische
maatregelen, enz.
Brandveiligheidsanalyse
Beoordeling van een gebouw aan de brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit. O.a. worden beoordeeld: brand- en rookcompartimentering, vluchtwegen (afmetingen en lengte),
noodverlichting, brandmeld- en ontruimingsinstallaties, enz.
Opslag van gevaarlijke stoffen
Inventariseren van de van toepassing zijnde regelgeving en PGS documenten, implementatie van PGS 15.
Verlichting en binnenklimaat
Op basis van een beoordeling van het huidige verlichtingsniveau en gehanteerde lampen,
aanbevelingen doen ter verbetering, zowel op basis van de activiteiten (minimaal benodigde
lichtsterkte) als energiebesparing.
Onderzoek naar ventilatie (verloop temperatuur, luchtvochtigheid en/of CO2) en knelpunten
in de klimaatbeheersing (warmte-/koudestraling) en de beleving ervan.
Bedrijfsnoodplan / BHV
Opstellen van bedrijfsnoodplannen / calamiteitenplannen / BHV-plannen, van eenvoudig tot
uitgebreid. Als vanuit de bestaande RI&E nog geen duidelijk is over de mogelijke calamiteiten en de noodzakelijke voorzieningen, wordt dit vooraf geïnventariseerd. De inventarisatie is
de basis voor het opzetten van een passende BHV-organisatie. Oefening kan desgewenst
begeleid worden.
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Omgevingsvergunning aanvragen
Indienen van een aanvraag omgevingsvergunning, inclusief (eenvoudig) tekenwerk. Voor bepaalde onderwerpen kan input van de architect of bouwkundige nodig zijn. De noodzaak van
eventuele onderzoeken (geluid, bodem, QRA) wordt bepaald en voor de uitvoering kan bemiddeld worden. Afstemming met de gemeente of provincie, beoordeling op geschiktheid
voor de aanvrager, indienen van bedenkingen (en indien nodig bezwaar) en overdracht van
maatregelen aan de organisatie.
Meldingen activiteitenbesluit (Barim) indienen
Voor bedrijven die geen omgevingsvergunning milieu nodig hebben en aan algemene eisen
moeten voldoen. Inclusief digitale melding, opstellen tekening en overige bijlagen, beoordeling van inrichting op het voldoen aan de van toepassing zijnde eisen en overdracht van
maatregelen aan de organisatie. De noodzaak van eventuele onderzoeken (geluid, bodem)
wordt bepaald en voor de uitvoering kan bemiddeld worden.
HVK-service
Veiligheidskundige ondersteuning bij de risico-inventarisatie en –evaluatie, planning en uitvoering van maatregelen ter verbetering van veiligheid, ongevallenonderzoek, voorlichting en
onderricht, werkplekinspecties, enz.
Indicatief geluidsonderzoek
Meten en beoordelen van de geluidsbronnen om geluidsniveaus te bepalen, markeren van
apparatuur met geluidsniveaus van > 80 dB(A) met pictogrammen en aanbevelingen doen
ter reductie van het geluid en keuze van gehoorbeschermingsmiddelen.
Begeleiding van specialistische diensten
Onderbrengen van (aanvullende) diensten bij deskundige specialisten, zoals bodemonderzoek, geluidsonderzoek (milieu), kwantitatieve risico-analyses, bouwkundige tekeningen,
luchtbemonstering (blootstelling en emissies), certificering vloeistofdichte vloeren, enz. Door
goede afstemming en uitvoering van alleen de noodzakelijke (gewenste) diensten worden
overbodige of te uitgebreide onderzoeken voorkomen. Tevens zijn bij diverse specialisten
kortingen bedongen. Geen provisie maar voordeel voor de opdrachtgever.
Opleidingen en trainingen
Zowel bedrijfsintern als via open inschrijving (bij voldoende deelname) worden onder andere
de volgende opleidingen en trainingen verzorgd:
basiscursus interne auditor
voortgezette training interne auditor
basisveiligheid (B-VCA)
veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL-VCA)
preventiemedewerker
norminterpretatie ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 en VCA
workshop analyseren van processen
basistraining werken met gevaarlijke stoffen (ADR)
Behalve bovenstaande activiteiten, is maatwerk op tal van gebieden mogelijk. Voor meer informatie, tarieven, referenties of een afspraak, kunt u contact opnemen met:
ir. A.L.M. van der Burgt
registerveiligheidskundige – milieudeskundige – organisatiedeskundige
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