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Veiligheid en Preventie of VCA*/**
•

Mijn nieuwe machine moet in dienst gesteld worden. Wat dient er te gebeuren ?

•

Hoe kan ik een VCA certificaat voor mijn onderneming bekomen ?

•

Ik dien risico-analyses uit te voeren van de “Arbeidsinspectie. Hoe moet dat ?

•

Hoe kan ik ongevallen verkomen ?

•

Wat is het verschil tussen VCA* en VCA** ?

•

DRBS, GPP, JAP, Eg, Fg, ... Wat is dat ?

•

Hoe zorg ik dat mijn VCA systeem geen papierenberg wordt maar een
concurrentieel voordeel oplevert?

•

Implementatie van OHSAS 18001, ook iets voor mij ?

Professional-Consulting kan u helpen op al deze vragen
Op het vlak van preventie en veiligheid en veiligheidssystemen zoals VCA*/** of
OHSAS 18001 kunnen wij u helpen voor:

INVOEREN EN ONDERSTEUNEN VAN EEN “DYNAMISCH RISICOBEHEERSYSTEEM”
•

Ontwikkelen en vertalen van veiligheidsdoelstellingen en –waarden;

•

Uitvoeren van risicoanalyses;

•

Opzetten en onderhouden van de veiligheidsadministratie;

•

Uitwerken, coördineren en opvolgen van actieplannen;

•

Opvolging en implementatie van de wettelijke verplichtingen;

•

Opmaak Legionella beheersplan;

•

Begeleiding en opvolging bezoek van “Arbeidsinspectie”;

•

Ondersteuning van de preventieadviseur;

IMPLEMENTATIE EN ONDERHOUD VAN VEILIGHEIDSMANAGEMENTSYSTEMEN
•

VCA */**;

•

OHSAS 18001;

•

HACCP / BRC;

•

Integratie van managementsystemen (kwaliteit-veiligheid-milieu);

•

Uitvoeren van pre- en interne audits;

•

Voorbereiden van de rapportering tijdens de “management review”;

•

...
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BRANDPREVENTIE
•

Evacuatie plan en procedures;

•

Opmaak brandpreventieplan;

•

Implementatie en optimalisatie werking bedrijfsbewaking;

BEDRIJFSINTERNE OPLEIDINGEN
•

Bedrijfsevacuatie;

•

Werken met derden;

•

Uitvoering van risicoanalyses;

•

Interne auditor veiligheid;

•

Opleiding hiërarchische lijn;

•

Werken in de hoogte;

•

Introductie opleiding VCA voor medewerkers;

BEDRIJFSINTERNE ONDERSTEUNING
•

Ondersteuning van de preventieadviseur;

•

(Tijdelijke) Invulling van de taken van de preventieadviseur

•

Begeleiding en advisering van de bedrijfsinterne preventieadviseur

•

Second Opinion

Kortom : Op ons kunt u rekenen voor de groei en optimalisatie van uw organisatie.

Geïnteresseerd ?
Heeft u verdere vragen, bent u geïnteresseerd ? Dan kan u geheel vrijblijvend contact met ons
opnemen:
URL: www.professional-consulting.be
Tel.: 056 / 42.40.89

E-mail: info@professional-consulting.be
Fax: 056 / 41.28.93

Dronckaertstraat 590
8930 MENEN-Lauwe

BTW: 0 883.294.371
FORTIS : 001-4982611-88

