
HEALTH, SAFETY 
& ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT



Of het nu gaat om alledaags werk of een project: er 
komt veel kijken bij het waarborgen van de veiligheid én 
gezondheid van uw medewerkers op de werkvloer.  
U wilt alle risico’s waar mogelijk beperken of 
wegnemen. Onze ervaren veiligheidskundigen en 
projectmanagers hebben alle kennis in huis om u van 
betrouwbaar, onafhankelijk advies te voorzien. 

HSE-Management bieden we aan in twee verschillende situaties: 
binnen uw organisatie of binnen uw project. De verschillen 
zijn groot; binnen uw organisatie krijgt u met compleet andere 
risico’s te maken dan binnen uw project. Weet u welke 
procedures, protocollen en wetgeving er voor uw situatie 
gelden? Met SGS heeft u een betrouwbare en onafhankelijke 
partner aan uw zijde, die de veiligheid en gezondheid van uw 
medewerkers nooit uit het oog verliest. U kunt SGS inschakelen 
voor HSE-Management bij de volgende projecten: 

 • Nieuwbouw

 • Renovatie

 • Sloop

 • Demontage

 • Gevaarlijke stoffen (o.a. asbest, chroom6, kwik, etc). 

 • Milieu

 • Shutdowns en turnarounds

VEILIGHEID STAAT 
VOOROP



HSE-MANAGEMENT 
IN UW ORGANISATIE 



Natuurlijk wilt u de veiligheid en gezondheid van uw 
medewerkers en uw organisatie goed regelen. Heeft 
u inzichtelijk aan welke eisen uw medewerkers en uw 
organisatie moet voldoen? Bij SGS kunt u terecht voor 
al uw veiligheidsvraagstukken. Wij brengen alle risico’s 
in kaart en voorzien u van een passend advies. 

WAT DOEN WE VOOR U?

 • Uitwerken van een veiligheidscultuur

 • Opstellen van een managementsysteem

 • Opstellen van een V&G-plan voor uw organisatie

 • Controle naleving van V&G-eisen

 • Opstellen van organisatie RI&E

 • Opstellen van een bedrijfscalamiteitenplan

 • Onafhankelijk incidentenonderzoek

 • Opleidingsplan voor medewerkers

 • Raming kosten versus opbrengsten

WELKE RISICO’S 
GELDEN VOOR UW 
ORGANISATIE?



HSE-MANAGEMENT 
IN UW PROJECT



Tijdens de ontwerpfase van uw plannen wilt u alle 
risico’s binnen het project in kaart hebben, zodat de 
aannemer met een helder overzicht aan de slag kan. 
Welke regels gelden er op het gebied van veiligheid en 
gezondheid en hoe voldoet u hieraan?    

WAT DOEN WE VOOR U?

 • Opstellen van HSE-documenten

 • Voorbereiding van het project

 • Uitvoering en coördinatie van het HSE-beleid gedurende het 
project

 • Uitvoering van metingen en het leveren van manpower

 • Nazorg 

WELKE RISICO’S 
GELDEN VOOR UW 
PROJECT?



OPSTELLEN 
DOCUMENTEN



Voordat het project begint, is het een vereiste dat u 
alle papieren op orde heeft. Met de documentatie, 
opgesteld door SGS, komt u niet voor verrassingen 
te staan. Alle risico’s die u loopt tijdens uw project 
worden geïnventariseerd en uitgewerkt in een helder 
en overzichtelijk plan. Ook voor het toezicht op de 
uitvoering van deze plannen kunt u bij SGS terecht. 

WAT DOEN WE VOOR U?

 • Opstellen V&G-plan

 • Opstellen Project Risico-Inventarisatie en Evaluatie

 • Opstellen van een BHV-plan

 • Opstellen van een projectspecifiek managementsysteem

 • Opzetten van een werkvergunningsysteem

 • Opstellen van Taak Risico Analyses

 • Uitvoeren van benodigde onderzoeken (gevaarlijke stoffen, 
bodem, milieu etc.)

 • Ondersteuning bij vergunningsaanvragen 

 • Controle van alle bovengenoemde stukken

RISICO’S OMZETTEN 
NAAR HELDERE 
PLANNEN



VOORBEREIDING



Nadat u alle documentatie op orde heeft, komt de 
uitvoering dichterbij. Wat kunt u precies verwachten? 
Wie gaan er aan het werk en hoe? Het is van belang dat 
alle aanwezigen tijdens het project op de hoogte zijn 
van de risico’s en beheersmaatregelen om onnodige 
incidenten te voorkomen. Is het personeel bekwaam 
genoeg en voldoende opgeleid? SGS beoordeelt 
de kwalificatie van al het aanwezige personeel en 
organiseert opleiding en training waar nodig. 

WAT DOEN WE VOOR U?

 • V&G-coördinator ontwerpfase

 • Kwalificatie van personeel

 • Training van personeel

 • GAP-analyse tussen huidig en gewenst veiligheidsniveau

 • Controle van veiligheidsplannen van contractors

 • Organiseren van een calamiteitentraining

 • Uitvoeren van incidentenonderzoek

IS UW PERSONEEL 
VOLDOENDE 
BEKWAAM?



UITVOERING 
EN COÖRDINATIE



Alle stappen in de voorbereiding zijn doorlopen; uw 
project kan beginnen. Het is van groot belang dat alle 
opgestelde plannen nu ook daadwerkelijk uitgevoerd 
worden. Bij aanvang van het project organiseert SGS 
een kick-off met werkinstructies. We blijven op alle 
vlakken en momenten betrokken, zodat uw project op 
de juiste manier van start gaat en verloopt volgens de 
afgesproken randvoorwaarden.  

WAT DOEN WE VOOR U?

 • Organisatie van kick-off meetings

 • Poortinstructies

 • Start werkbespreking

 • Houden van wekelijkse HSE-vergadering

 • Het houden van doelgerichte toolboxen

 • Werkvergunningsysteem implementeren, hanteren en 
controleren

 • Controleren van V&G-systemen van contractors

 • Uitvoeren van veiligheidsrondes 

 • V&G Audits

UW PROJECT GAAT 
VAN START!



METINGEN 
EN MANPOWER



Tijdens de uitvoering van uw bouwproject is toezicht 
op veiligheid en gezondheid van mens en milieu 
onmisbaar. Een onafhankelijke veiligheidskundige 
van SGS coördineert de werkzaamheden en zet 
veiligheid altijd op nummer één. Komt u mankracht 
voor veiligheidstoezicht te kort tijdens het project? 
Dan zorgen wij voor bekwame medewerkers die u 
ondersteunen waar nodig.  

WAT DOEN WE VOOR U?

 • Gasmetingen conform Nogepa 1.4

 • Stralingsdeskundige begeleiding

 • V&G-coördinator uitvoeringsfase 

 • Veiligheidskundige begeleiding op locatie

 • Leveren van brandwachten, mangatwachten en dergelijke, 
inclusief coördinatie

 • Coördinatie van het gevaarlijke stoffen dossier

METEN 
IS WETEN



NAZORG



Na afloop wilt u inzicht in het verloop van uw project. 
Ieder project loopt volgens dezelfde stappen: planning, 
uitvoering, controle en evaluatie. Om ook een volgend 
project op de juiste manier uit te voeren evalueert SGS 
samen met u het project van A tot Z. Wij beoordelen 
de resultaten en geven u een passend advies voor de 
toekomst. 

WAT DOEN WE VOOR U?

 • Vrijgave van uitgevoerde werkzaamheden

 • Opleveren van V&G-einddocumentatie 

 • V&G-evaluatie van het project

 • Leermomenten voor toekomstige projecten 

EVALUEREN MET OOG 
OP DE TOEKOMST



SGS heeft alle kennis en kunde in huis om uw 
shutdown, sloop-, nieuwbouw-, asbest- of milieuproject 
op de juiste manier te laten verlopen. De veiligheid én 
gezondheid op de werkvloer verliezen we geen seconde 
uit het oog. Neem voor meer informatie contact met 
ons op.

CONTACT 
e  nl.search.projecten@sgs.nl 
t   +31 (0)88 - 214 66 00   
www.sgssearch.nl

MEER INFORMATIE



WWW.SGSSEARCH.NL

http://www.sgs.com

