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ADVIES OVER VEILIGHEID
- al

25 jaar een begrip in Noord-Holland -

DE VAN WEES GROEP
OPLEIDINGEN

Adviesbureau Van Wees
Onze klanten geven ons een 8 ,3.

Adviesbureau Van Wees is in 1994 opgericht en een
ervaren en flexibele partner voor zowel grote industriële
organisaties als organisaties in het Midden Klein Bedrijf .

ADVIESBUREAU
Onze ervaren deskundigen ondersteunen bedrijven in
heel Nederland, met een accent op de regio’s Noord-

KEURINGEN

Holland, Zuid-Holland en Utrecht
Onze ervaren deskundigen kunnen voor

VEILIGHEIDSTOEZICHT

uiteenlopende opdrachten ingezet worden . Ons
team werkt nauw samen bij (grootschalige)

BLUSMIDDELEN

projecten, zodat u uit een breed palet van kennis
kunt putten. Onze veiligheidskundigen houden
regelmatig veiligheidstoezicht en geven regelmatig

BHV ARTIKELEN

veiligheidstraining waarbij veel uit (praktijk) ervaring
wordt geput.

Aanbod
OOK KEUREN VAN ARBEIDSMIDDELEN

“Naast de
veiligheidsopleidingen
ondersteunt

Naast advies over de veiligheid wordt er
vanuit Van Wees Opleidingen ook voorzien
van cursussen op gebied van veiligheid .
Klanten hebben zodoende 1 aanspreekpunt
voor al hun ARBO- gerelateerde zaken.
Onze ervaren deskundigen kunnen voor

Adviesbureau Van
Wees ons ook met het
terugdringen van
bedrijfsrisico's"

uiteenlopende opdrachten worden
ingezet . Ons team werkt nauw samen bij
( grootschalige ) projecten , zodat u uit

een breed palet van kennis kunt putten .
Dagelijks adviseren wij op gebied van ;
Veiligheidszorgsysteem ( VCA )
Risicoinventarisatie en evaluatie
Veiligheidstoezicht
Leefluchtbemonstering
Keuring arbeidsmiddelen
Kwaliteitszorg ISO 9001

Veiligheidstoezicht
VOOR RISICOVOLLE WERKZAAMHEDEN

Adviesbureau Van Wees is gespecialiseerd
in het houden van veiligheidstoezicht bij
grote bouwprojecten. Ons doel is om
projecten op het gebied van veiligheid van
start tot finish op hoog veiligheidsniveau te
begeleiden met als doel 0 ongevallen.
Vóór aanvang van een project adviseren wij
op het gebied van:
Opstellen van VGM-plannen
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Werkvergunningen
Hijswerkzaamheden
Bedrijfshygiënische voorzieningen
Orde en netheid
Gevaarlijke situaties, incidenten en
bedrijfsongevallen
Optreden bij calamiteiten
Het geven van preventief advies
Afvoer en opslag van chemische
stoffen

Veiligheidssysteem
EEN VEILIGE INVESTERING

Wij begeleiden bedrijven bij het behalen
van een VCA-certificaat. De certificering

“De brandwacht en
mangatwacht
kan ook de

moet als middel worden gezien en niet als
doel (veilig werken is belangrijker dan een
papiertje aan de muur ). Het is geen

leefluchtbemonstering

éénmalige en kostbare gebeurtenis, maar

verzorgen.

een zorgsysteem dat zich vanzelf
terugverdient.

Dit bespaart ons tijd
en geld”

Adviesbureau Van Wees pakt VCA certificering praktisch aan volgens een
stappenplan. Zo ontstaat een goed
werkend VCA-systeem met een maximum
aan effect, zonder overbodige theorie. Dit
betekent ook één aanspreekpunt voor alle

Leefluchtanalyse
METEN IS WETEN

Arbo- en VCA- gerelateerde aspecten
Wanneer u continu metingen wil laten
doen kunt u bij ons terecht. Onze
mangatwachten, luikwachten en
brandwachten zijn opgeleid om
gasmetingen te verrichten.
Onze specialiteit is de leeflucht
bemonsteringen continue te laten
uitvoeren door de opgeleide
mangatwacht. Hiermee laten wij twee
taken uitvoeren door één persoon.

.

Direct na de meting zullen onze
gasmeetdeskundigen een rapportage

Zo kunnen we bedrijven van dienst zijn
diverse VCA-zaken als: elektrische
keuringen, medische onderzoeken, interne

met bevindingen afgeven . Zij kunnen
eventueel een werkvergunning aftekenen
voor vrijgave van de besloten ruimte .

audits, werkplekinspecties,
directiebeoordelingen, toolboxmeetings,
opleidingen geven en risico’s uitvoeren op
basis van de LMRA of Stop & Go kaart.

Wij gebruiken hoogwaardige draagbare
apparatuur die periodiek wordt
gekalibreerd.

Keuringen
METEN IS WETEN

Adviesbureau Van Wees geeft uw
organisatie ook de mogelijkheid om al uw
arbeidsmiddelen te keuren. Deze
keuringen worden uitgevoerd door ons
dochterbedrijf van de Van Wees groep :

“De RI&E is betaalbaar
begrijpbaar en praktisch
toepasbaar”

“Megakeur”.

Onze keurmeesters plannen de afspraak
op een dag en tijdstip dat het u uitkomt,
zodat uw bedrijfsprocessen zo min
mogelijk worden verstoord. Eventueel

Risico inventarisatie

buiten kantooruren.
PRAKTISCH EN BETAALBAAR

Wij keuren de volgende middelen:

Elk bedrijf is in het kader van de Arbo - wet

Elektrisch handgereedschap

verplicht om een risico-inventarisatie en -

Grote werkplaatsmachines ;

evaluatie (RI&E) uit te voeren. Deze

Ladders, trappen en steigers ;

inventarisatie heeft tot doel de

Blusmiddelen

arbeidsomstandigheden te beheersen en te

Hef- en hijsmiddelen;

verbeteren.

Valbeveiliging.
Daarnaast kalibreren wij

Indien mogelijk wordt gebruik gemaakt

gasmeters.

van een branchegerichte checklist.
Hierbij zijn specifieke risico’s van de
branche bekend en hoeft soms geen
toetsing plaats te vinden.
Bij de inventarisatie wordt tijdens het
bedrijfsbezoek een interview afgenomen
met de preventiemedewerker en een
rondgang door het bedrijf gemaakt. Ook
worden onder de werknemers vragenlijsten
uitgezet. Hierdoor wordt van het voltallige
personeel de arbo- beleving meegenomen .

Certificeringen
KWALITEITSZORG ISO - 9001

ISO-certificering is voor veel bedrijven in
het MKB een bewijs dat zij de kwaliteit van
het geleverde werk beheersbaar kunnen
uitvoeren. Zowel druk van klanten als

“Het onderzoek kan leiden
tot minder ziekteverzuim,
door inzicht van de

interne eisen aan product, dienst en

fitheid”

proces hebben er voor gezorgd dat steeds
meer bedrijven het ISO-certificaat behalen.
Adviesbureau Van Wees is ISO - 9001 : 2015
gecertificeerd . Dit geldt overigens voor
de gehele Van Wees Groep . Jaarlijks

Preventief medisch
onderzoek (PMO)

wordt door de externe Certificerende
Instantie Alfa Certificeringeen audit
gehouden .

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Volgens de Arbowet dient u uw
medewerkers periodiek een medisch
onderzoek aan te bieden. Het doel ervan is

“De RI&E is betaalbaar

om vroegtijdig gezondheidsrisico's in

begrijpbaar en

u zonodig maatregelen kunt nemen.

praktisch toepasbaar”

relatie tot het werk te onderkennen, zodat

De frequentie en inhoud vloeit voort uit de
Risico Inventarisatie & Evaluatie.
Deelname aan een medisch onderzoek
is voor de werknemer echter vrijwillig.
Het onderzoek bestaat uit:
Vragenlijsten
virustest
Audiotest
Urinetest
Conditietest
Body mass index check
Cholestrol controle
Lenigheidsmeting
Uitslag PMO
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