
 
 

 

 

      Met betrekking tot arbeidsveiligheid is de missie van acta Safety Professionals heel simpel: het voorkomen van 

ongevallen. 

 

           Bij arbeidsveiligheid  gaat het dan ook om  alle bedrijfsmatige activiteiten die risico’s met zich mee-             arbeidsveiligheid 

           brengen voor letsel aan personen of schade aan  voorwerpen.  Hierin spelen enerzijds de continu- 

           ïteit  van de organisatie en haar processen en anderzijds de vitaliteit, gezondheid en inzetbaarheid   

           van de  medewerkers  een  rol .   Wanneer  u de veiligheid  en  de  veiligheidsomstandigheden in uw  

           bedrijfsomgeving naar een hoger niveau wilt  tillen, dan maakt  u het liefst gebruik  van organisaties   

           die op  het gebied van arbeidsveiligheid meer kunnen bieden. 

 

           Het bieden van een veilige arbeidsomgeving moet binnen iedere organisatie vertaald worden  naar             bedrijfsbeleid 

           bedrijfsbeleid.  Op basis  van  onze kennis en  ervaring zijn wij daarom  een geschikte partner om u               

           te helpen dit te realiseren. 

 

           Onze consultancy diensten omvatten de volgende componenten:  

 

           o  V&G plannen:  opstellen van een  veiligheids- en gezondheidsplan zoals bedoeld in afdeling vijf  

               van hoofdstuk twee van het Arbobesluit. Wanneer u een bouwproject  start moet  u op basis  van  

               samenwerking, duur en risico’s mogelijk  een V&G  plan opstellen waarin  afspraken staan op het            gezondheid  

               gebied van veiligheid en gezondheid.                                                                                                            
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           o  Risico Inventarisatie en Evaluatie: ieder V&G plan moet een specifieke risico  inventarisatie en             RI&E 

               evaluatie bevatten van  de werkzaamheden op het  project. Deze verplichting is vastgelegd in het  

               Arbobesluit artikel 2.28 Veiligheids- en gezondheidsplan. 

           o  HSE plannen: opstellen  c.q. beoordelen van HSE  plannen op basis van Afdeling vijf van hoofd- 

               stuk twee van het  Arbobesluit  en het Pakket van eisen dat  door bepaalde opdrachtgever wordt  

               gesteld. (specifiek voor de petrochemische industrie). 

           o  HSE plannen ontwikkelen: opstellen van HSE plannen binnen bestaande organisatie en imple- 

               menteren hiervan  om veiligheidsbeleid te versterken. 

           o  Bodemsanering:  veiligheidskundige  ondersteuning   conform  CROW  publicatie  132,  4
e
 druk              CROW 132 

               2008 op het gebied van bodemsanering. 

           o  Veiligheidsaudits: tijdens een  veiligheidsaudit  wordt een  werklocatie bezocht door een veilig- 

               heidskundige en  worden knelpunten  op het gebied  van veiligheid  en  gezondheid  opgemerkt  

              en besproken. Een kort verslag wordt opgemaakt met mogelijke oplossingen 

           o  Kick-off meetings: het organiseren van en invulling geven aan de kickoff meeting. Tijdens deze  

               meeting komen de teamleden van het project vaak voor de eerste keer bij elkaar waarbij  o.a. de  

               veiligheidsprocedures worden besproken. 

           o  Opstellen  van  trainingsprogramma’s:  op  basis  van  HSE plannen  en  RI&E  een passend                HSE plannen 

               trainingsprogramma opstellen dat aansluit bij de specifieke eisen van onze opdrachtgever en de  

               branche waarin hij/zij werkzaam is. 

 

    Onze consultancy diensten worden uitgevoerd  door ervaren Hoger Opgeleide Veiligheidskundigen  

    (HVK). Wanneer acta Safety Professionals een aanvraag ontvangt voor consultancy diensten, vindt  

    er eerst  een  pre-consultancy gesprek  plaats aan  de hand  waarvan  een  gedegen voorstel wordt  

    opgesteld.   
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