
 
 

 
 

Veiligheid en arbeidsveiligheid zijn bijzonder lastig te definiëren begrippen. Wat de één als onveilig 

ervaart, is voor de ander niet aan de orde. acta Safety Professionals vindt echter dat veiligheid in 

de (wegen)bouw, bij grondsanering en in de industrie hoog op de agenda hoor te staan van de 

bedrijven die in deze sectoren werkzaam zijn. Wij ondersteunen bedrijven daarbij door personeel 

bewust te laten worden van de veiligheidsrisico’s die zij dagelijks lopen. Onze veiligheidskundigen 

die op basis van detachering voor korte of langere tijd geplaatst worden op projecten in deze 

sectoren zien hier strikt op toe.  

Gebruik maken van veiligheidskundigen op basis van detachering  

Opdrachtgevers zoals bouwbedrijven en aannemers hebben vaak de deskundigheid van een 

veiligheidskundige in huis, maar niet direct inzetbaar om op een bestaand of nieuw project in te 

zetten. Maak dan gebruik van de veiligheidskundige van acta Safety Professionals die u 

ondersteunt op onder andere de volgende gebieden: 

 Voor aanvang van de dagelijkse werkzaamheden controles uitvoeren op de werklocatie  

met betrekking tot de veiligheidsrisico’s. 

 Personeel dagelijks instrueren over de veiligheidsrisico’s op de werklocatie. 

 Actief toezicht op het veiligheidsgedrag van alle medewerkers op de werklocatie.  

 Praktische ondersteuning verlenen aan het management team. 

 Management systemen onderhouden. 

 Wekelijkse rapportages. 

NO RISK GARANTIE bij detacheren 

acta Safety Professionals biedt als optie een unieke garantie aan. Wanneer de door ons 

geleverde·veiligheidskundige zijn of haar werkzaamheden niet kan uitvoeren zorgen wij ervoor dat 

een adequate vervanger de taken overneemt.  

Uiteraard kunnen wij tijdens deze vervanging ons beperken tot een ‘bouwplaatsinspectie’ als u 

daarvoor kiest, om daarmee wel de continuïteit te waarborgen, maar dan als inspectie uitgevoerd.  
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U heeft namelijk de keuze om gebruik te maken van onze ‘NO RISK GARANTIE’ voor onze 

detacheringdiensten waarbij wij garanderen dat acta Safety Professionals een gelijkwaardige 

vervanging van de veiligheidskundige levert gedurende zijn of haar absentie of u kunt kiezen voor 

‘vervanging door bouwplaatsinspectie’. In het laatste geval wordt voorafgaand aan de geplande 

afwezigheid of direct na de ziektemelding van de veiligheidskundige een bouwplaatsinspectie 

uitgevoerd waarbij de actuele veiligheidssituatie in kaart wordt gebracht. 

Wat houdt de ‘NO RISK GARANTIE’ in: 

 Bij een geplande afwezigheid van de veiligheidskundige maakt deze een overnamedocument 

op van de werkzaamheden, die de vervanger ontvangt bij de overdracht. 

 De vervanger wordt van te voren aan u voorgesteld. 

 De in de basis uit te voeren (veiligheid) werkzaamheden zijn gegarandeerd. 

 Eén man of vrouw neemt de dagelijkse taken/functie over. 

 Bij terugkeer van de veiligheidskundige ontvangt deze van zijn of haar vervanger een status- 

rapport over de veiligheidscondities op de werklocatie. 

 Er zijn geen extra kosten verbonden aan deze NO RISK GARANTIE. 

Bij een niet geplande afwezigheid van de veiligheidskundige, bijvoorbeeld door ziekte, zorgen wij 

ervoor dat zijn of haar basis (veiligheids)taken zo spoedig mogelijk door een vervanger worden 

overgenomen, het streven is dit binnen 24 uur te realiseren. 

Wanneer acta Safety Professionals een aanvraag ontvangt voor een veiligheidskundige, 

overleggen wij eerst uitgebreid met de aanvrager aan welke voorwaarden en deskundigheid de 

veiligheidskundige moet voldoen, voordat wij een kandidaat zullen presenteren. Ons streven daarbij 

is altijd om te zorgen voor een perfecte match tussen uw organisatie, het project waar de beoogde 

veiligheidskundige moet worden ingezet, en de kandidaat zelf. 
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