Uitnodiging
Veiligheid@work nodigt u
graag uit om eens met ons
van gedachten te wisselen
over de veiligheid en arbeidsomstandigheden binnen uw
organisatie. Hoe is de bedrijfshulpverlening geregeld? Hoe
zit het met de nooduitgangen
en de brandblusmiddelen?
Zijn de werkplekken op de
juiste wijze ingericht? Hoe
kan het verzuim gereduceerd
worden? Wij adviseren u
graag!

Laat veiligheid
doorwerken!

Wilt u meer weten over
Veiligheid@work of wilt u een
vrijblijvende afspraak
maken?
Neem dan contact met ons op
of bezoek onze website:
www.veiligheidatwork.nl

Veiligheid@work > Oude Maatsestraat 5a > 6941 SC Didam
Telefoon 0316-294255 > Mobiel 06-14786097
E-mail info@veiligheidatwork.nl > Internet www.veiligheidatwork.nl

www.veiligheidatwork.nl

Risico van het vak?
Veiligheid heb je zelf in de hand!

Arbo & Veiligheid

Diensten

Brandpreventie

Veiligheid op het werk houdt in dat u arbeids-

Onze dienstverlening is gebaseerd op het verbeteren van de veiligheidscultuur binnen een
onderneming. Veiligheid@work biedt de volgende diensten aan:

Elk jaar is het wel een aantal keer in het nieuws: een grote uitslaande
brand in een bedrijf.
De schade die daardoor ontstaat kan oplopen tot vele miljoenen
euro’s. Maar dat niet alleen, bij brand lopen ook de veiligheid en
gezondheid van medewerkers gevaar.

risico’s zoveel mogelijk dient te voorkomen of
te beperken. Onveilig werken kan leiden tot

• Risico�Inventarisatie en –evaluatie (RI&E) �
- Opstellen en toetsen van een RI&E �
- Ondersteuning bij het opstellen en uitwerken van het Plan van Aanpak

bedrijfsongevallen of gezondheidsklachten,
die weer leiden tot ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en dus hoge kosten.
Het bieden van een veilige werkomgeving is
dus een essentieel onderdeel van de verantwoordelijkheid die bedrijven hebben naar
zichzelf en personeel: aandacht voor veiligheid
is aandacht voor medewerkers. Het resultaat
is niet alleen minder arbeidsongevallen, maar
ook beter betrokken medewerkers, minder
verzuim en een gunstig bedrijfsimago.
Werken aan arbeidsveiligheid is dan ook
noodzakelijk. Veiligheid op het werk is een gedeeld belang van werknemers en werkgevers.
Veiligheid@work is een onafhankelijk,

De mens, met de organisatie, de techniek en

persoonlijk en klantgericht adviesbureau op

de werkomgeving staat daarom centraal in

het gebied van veiligheid en arbeidsomstandig-

onze benadering: het creeëren van arbeids-

heden. Wij zijn gespecialiseerd in het

omstandigheden waaronder medewerkers zo

realiseren van veiligheidsveranderingen binnen

gezond en veilig mogelijk hun werkzaam-

bedrijven.

heden kunnen uitvoeren. Veiligheid@work
ontwikkeld samen met u een praktisch beleid

Het doel hierbij is het verder optimaliseren

op het gebied van veiligheid en arbeids-

van de veiligheid en daarmee direct samen-

omstandigheden.

hangend de productiviteit en de inzetbaarheid
van medewerkers.

Door het inventariseren van en adviseren over
de risico’s in een onderneming is een begin
gemaakt om de veiligheid te optimaliseren.
De implementatie van deze adviezen maakt het
advies daadwerkelijk waardevol: dat leidt tot
arbo in praktijk.
Door structureel en periodiek de aspecten
Arbo en Veiligheid aandacht te geven binnen
een organisatie worden de resultaten zictbaar
verbeterd. Dus door het herhalen van de
genoemde cyclus (inventariseren, adviseren en
implementeren) worden verbeteringen op de
lange termijn geborgd.

• Werkplekonderzoek �
- Beeldschermwerkplekken
- Industriele werkplekken

• Opleiding, training en workshops �
- RI&E �
- Arbeidsomstandigheden in het algemeen, incl. wet� en regelgeving �
- Beeldschermwerk (RSI), geluid, gevaarlijke stoffen �
- De preventiemedewerker
- Veilig werken

• Bedrijfshulpverlening �
- Organisatie van de bedrijfshulpverlening �
- Opstellen bedrijfsnoodplan

• Brandveiligheid
�

- In kaart brengen van de brandveiligheid binnen de organisatie.

• Veiligheid en arbozorg �
- Geluidsmetingen conform NEN 3418 �
- Inventarisatie en metingen gevaarlijke stoffen �
- Inventarisatie en metingen bij klimaatproblematiek �
- Uitvoeren veiligheidsinspecties �
- Beoordeling fysieke belasting �
- Werknemerstevredenheidsonderzoek �
- Veiligheidsbeoordeling machines conform Richtlijn Arbeidsmiddelen �
- Explosieveiligheid/ATEX: opstellen explosieveiligheidsdocument �
- Ondersteuning interne audits

Het is dan ook belangrijk om maatregelen te nemen die zoveel mogelijk
voorkomen dat er brand uitbreekt.
Veiligheid@work maakt het mogelijk om samen met u de brandveiligheid binnen uw bedrijf in kaart te brengen. Hierbij wordt rekening
gehouden met het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, het Bouwbesluit en de Arbeidsomstandighedenwetgeving.
Arbo en veiligheid is dus meer dan het opvolgen van regels.
Veiligheid@work helpt om hier een praktische invulling aan te geven,
die in de praktijk werkt! Wij adviseren u graag over het optimaliseren
van de veiligheid en arbeidsomstandigheden in uw organisatie.

Partners
Veiligheid@work heeft samenwerkingsverbanden met diverse
partners. Wij vinden maatwerk vanzelfsprekend.
Onze partners werken dan ook vanuit hun eigen deskundigheid
en ervaring én zij hebben hart voor hun werk.
Dit geldt voor onze gecertiﬁceerde partners op het gebied van
preventie, maar ook voor onze partners welke gespecialiseerd
zijn in verzuimbegeleiding en –registratie. Hierdoor is het
mogelijk om voor u als ondernemer voor elk proces en elk
traject de juiste partner te vinden.

