


WIE ZIJ N WIJ?

De consultants van Arts Safety B.V. hebben jarenlange ervaring in 

het adviseren, rekruteren en het aanbieden van oplossingen voor 

managementvraagstukken binnen het vakgebied van kwaliteit, veiligheid, 

Arbo en milieu.

Onze ervaring strekt zich uit tot onder andere de volgende branches:

ONZE PROFESSIONA LS

Arts Safety B.V. fungeert als consultancy met vaste adviseurs. 

Daarnaast bemiddelen we professionals op het gebied van kwaliteit,  

veiligheid, Arbo en milieu.

Hierbij kunt u denken aan de functies:

• Veiligheidskundigen (MVK/HVK)

• KAM managers en –medewerkers

• Arbocoördinatoren

• Milieudeskundigen

• Coaches

IN LEIDING
• Energie

• Olie en gas

• Elektrotechniek

• (petro) Chemie

• Metaal

• Bouw

• Transport

• Gezondheidszorg

• Overheid

• Horeca

• Offshore

ARTS SAFETY B.V. ,  ADVIESBUREAU GESPECIALISEERD IN ADVISEREN, 

REKRUTEREN EN AANBIEDEN VAN OPLOSSINGEN VOOR 

MANAGEMENTVRAAGSTUKKEN BINNEN HET VAKGEBIED KWALITEIT,  VEILIGHEID, 

ARBO EN MILIEU. WIJ ZIJN PROACTIEF IN HET AANDRAGEN VAN OPLOSSINGEN EN 

VOORZIEN U VAN DUIDELIJK EN HELDER ADVIES.
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CONSU LTANCY
•  Arbo; Risico inventarisatie en Evaluatie; ARIE; Veiligheidsmanagement VCA, 

OHSAS, ISO;

• Explosieveiligheid (ATEX 137 en ATEX 95); Explosieveiligheidsdocument; 

gevarenzone indeling;

• CE markering; machines en complexe installaties;

• Externe veiligheid; Opslag gevaarlijke stoffen; Kwantitatieve risicoanalyse (QRA); 

Bedrijfsnoodplan; Veiligheidsrapportage BRZO;

• Veiligheidsstudies: HAZID, HAZOP;

• Brandveiligheid; Vuurlastberekeningen; Brandveiligheid; Ontwerp 

gebouwen; Ontwerp opslagplaatsen gevaarlijke stoffen; Brandbestrijding; 

Ontruimingsplannen; Aanvalsplannen;

• Uitvoerend: audits, veiligheidsinspecties, incidentenonderzoeken.

TOELICHTINGEN:

RISICO INVENTARISATIES & EVALUATIES

De Arbo-wet verplicht u om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te 

voeren. U legt dan schriftelijk vast welke risico’s uw mensen op het werk kunnen 

lopen. Evenals uw risicobeperkende maatregelen plus de risico’s voor bijzondere 

categorieën werknemers. De RI&E kan verder worden verfi jnd naar onder andere 

TRA’s, veiligheidsstudies, etc. Een RI&E zal, wanneer vereist, getoetst worden 

door een gecertifi ceerde kerndeskundige; Hoger Veiligheidskundige (SKO). 

ONTWIKKELEN VAN

VEILIGHEIDSPLANNEN & PROCEDURES

Uw veiligheidsbeleid staat of valt met een planmatige 

aanpak. Of het nu gaat om een actieplan als vervolg op de 

Risico Inventarisatie & Evaluatie, een BHV plan of om een 

Veiligheid & Gezondheidsplan voor de bouw van nieuwe 

installaties.

UITVOEREN VAN VEILIGHEIDSINSPECTIES

Vertrouwen is goed, maar controle blijft noodzakelijk, 

ook bij de beheersing van uw veiligheidsbeleid. U bent 

zelfs verplicht om aantoonbaar te controleren. Een 

gestructureerde inspectie door een onafhankelijke en 

deskundige partner kan hiervoor een goed middel zijn.

UITVOEREN VAN INCIDENTENONDERZOEKEN

Incidenten zijn: “alle ongewenste voorvallen met 

potentiële- of werkelijke schade aan mens, middelen of 

milieu”. Incidentenonderzoeken dienen om herhaling te 

voorkomen door beheersmaatregelen vast te stellen en 

te implementeren. Arts Safety B.V. heeft ervaring met 

alle gangbare onderzoeksmethodieken en kan dit dus 

structureel en pragmatisch voor u verzorgen. 
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ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN 

MANAGEMENTSYSTEMEN

Een managementsysteem maakt processen transparant en 

controleerbaar. Veel gebruikte (erkende) systemen binnen 

de expertise van Arts Safety B.V. zijn VCA-, ISO-,  

OHSAS- en HACCP systemen.

UITVOEREN VAN AUDITS

Audits zijn voor bedrijven een krachtig instrument 

voor het continu verbeteren van de bedrijfsvoering, 

het managementsysteem en de operationele 

beheersing. Het gaat om audits op het gebeid van                                                                                                                                  

Arbo (VCA, OHSAS 18001), kwaliteit (ISO 9001), milieu 

(ISO 14001) en voedselveiligheid (ISO 22000). Wilt u 

managementsystemen laten certifi ceren, dan is er 

een audit nodig door een certifi cerende instelling.  Een 

check op de protocollen van het gekozen systeem (bijv. 

VCA, ISO, etc.) moet dan uitwijzen of u voldoet aan de 

systeemvereisten. Arts Safety B.V. heeft de kennis 

en capaciteit in huis om dit soort (pre) audits uit 

te voeren als tussentijdse evaluatie of ter voorbereiding 

op de certifi ceringsaudit. Ook kunnen onze adviseurs u 

begeleiden tijdens de certifi ceringsaudit.
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BEMIDDELING VAN KAM MEDEWERKERS DIE BIJ UW ORGANISATIE PASSEN. DAARBIJ 

VERDIEPEN WIJ ONS IN DE CULTUUR VAN UW ORGANISATIE ZODAT WE DE JUISTE 

MATCH KUNNEN MAKEN. WIJ BEMIDDELEN PROFESSIONALS DIE BIJDRAGEN AAN EEN 

VERHOGING VAN DE DUURZAME INZETBAARHEID VAN MEDEWERKERS. 

RECRUITMENT

Een kandidaat zal geselecteerd worden op ervaring binnen 

het vakgebied en bekendheid met de brancheactiviteiten. 

Hierbij speelt niet alleen het opleidingsniveau een rol, 

maar zeker ook competenties, ervaring en communicatieve 

eigenschappen.

• Hoger Veiligheidskundige (HVK)

• Middelbaar Veiligheidskundige (MVK)

HOGER VEILIGHEIDSKUNDIGE (HVK)

Adviseurs met een relevante HBO of WO -opleiding, 

inzetbaar bij beleidsontwikkeling, advisering tijdens 

ontwerp- en bouwactiviteiten, complexe Arbo gerelateerde 

vraagstukken of gerichte opdrachten.

MIDDELBAAR VEILIGHEIDSKUNDIGE (MVK)

Deze adviseurs kunnen uw Arbo-beleid vormgeven, 

implementeren en evalueren. Tevens capabel om toezicht 

te houden of gerichte acties uit te voeren. Zij zijn inzetbaar 

tijdens uw reguliere bedrijfsvoering, maar ook bij 

nieuwbouw of renovatie.

INDIEN U OP ZOEK BENT NAAR VERVANGING, PROJECTONDERSTEUNING OF TIJDELIJKE 

UITBREIDING VAN UW PERSONEEL OP HET GEBIED VAN KWALITEIT, ARBO, VEILIGHEID EN MILIEU, 

DAN IS RECRUITMENT WELLICHT EEN OPLOSSING VOOR U. ARTS SAFETY B.V. ZORGT 

VOOR DE JUISTE MENSEN ZODAT UW BEDRIJFSPROCESSEN OPTIMAAL VERLOPEN.

Door uw organisatiecultuur te koppelen aan de achtergrond, 

eigenschappen, capaciteiten en passie van de professional 

maken wij de juiste match. 

U KIEST VOOR ARTS SAFETY B.V. VANWEGE:

• de energieke en betrokken professionals die wij rekruteren:

in de selectieprocedure selecteren en testen wij de 

professionals op hun capaciteiten;

• onze ervaring;

• de juiste match: zowel tijdens het selectieassessment als 

het interview kijken wij naar de match met verschillende 

organisatieculturen, zodat wij u een kandidaat bieden die bij 

uw organisatie past.

Wij zijn in staat onze relaties en kandidaten op korte termijn 

te voorzien in hun behoefte. Arts Safety B.V. is een 

internationale speler, met ervaring in meerdere landen.

Bij het formuleren van de opdracht beoordelen wij tevens welke 

competenties van belang zijn voor de uitvoering van de functie. 

Bij de selectie van de kandidaat kijken wij behalve naar de 

kennis en ervaring ook naar de persoonlijke competenties.
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T: + 31 85 888 04 60 (NL) / + 32 3 808 08 92 (BE)  •  E: INFO@ARTS-SAFETY.COM  •  I: WWW.ARTS-SAFETY.COM


