QuickScan Bedrijfsveiligheid
Wij verzorgen een QuickScan van de veiligheid en preventie in uw bedrijf
Wilt u weten wat de huidige staat is van de (brand)veiligheid en de bedrijfshulpverlening
(BHV) binnen uw bedrijf? De QuickScan Bedrijfsveiligheid maakt dat op efficiënte wijze
inzichtelijk. Aan de hand van diverse checklists brengen wij alle aspecten van
(brand)veiligheid en -preventie in kaart. We controleren de bouwkundige en
installatietechnische voorzieningen en de organisatorische aspecten. Vervolgens stellen we
een rapport op met conclusies en aanbevelingen. Met de resultaten van de QuickScan kunt
u direct aan de slag om knelpunten op te lossen.
Inhoud van de QuickScan Bedrijfsveiligheid
Tijdens de QuickScan beoordelen we onder meer de volgende onderdelen:
• Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E);
• Vergunningen, plannen en instructies;
• Vluchtwegen;
• Algemene veiligheid;
• Blusmiddelen;
• Nood- en transparantverlichting;
• Brandmeldinstallaties;
• Ontruimings- en alarminstallaties;
• Situatietekeningen en plattegronden;
• Gevaarlijke ruimten en stoffen;
• BHV-organisatie;
• Opleiding, training, uitrusting.
De bevindingen en uitkomsten van de QuickScan toetsen wij aan geldende wetgeving en
normeringen, waaronder:
• NEN 6088 Brandveiligheid van gebouwen;
• NEN 1838 Verlichting/noodverlichting;
• NEN 2559 Onderhoud blustoestellen;
• NEN 2575 Ontruimingsinstallaties;
• NEN 2535 Brandmeldinstallaties;
• NEN 4000 Bedrijfshulpverlening;
• NEN 3011 Veiligheidskleuren en –tekens;
• NEN-EN 671-3:2009 Onderhoud brandslanghaspels;
• NEN 8112 Leidraad voor ontruimingsplannen;
• NEN 1414 Symbolen veiligheidsvoorzieningen Arbowet 2008.
QuickScan Bedrijfsveiligheid in fases
Voor het opstellen van een QuickScan doorlopen we de volgende fases:
Fase 1 (inventarisatie): het verzamelen van de benodigde gegevens:
- inventariseren van gegevens met behulp van checklists;
- documentenstudie;
- interviews met verantwoordelijken;
- Gebouwinspectie(s).
Fase 2: het verwerken van de gegevens en informatie in een concept-rapportage
Fase 3: het bespreken van de concept-rapportage met verantwoordelijken van de
opdrachtgever.
Fase 4: opleveren van een definitieve rapportage, inclusief een urgentie ten aanzien van
geconstateerde risico’s en knelpunten die direct of op middellange termijn moeten worden
aangepakt.

Fase 5 (optioneel): ondersteuning bij het oplossen van geconstateerde gebreken en/of
tekortkomingen.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over onze QuickScan Bedrijfsveiligheid? Neem dan contact met ons
op via telefoon: 0348 – 41 49 60 of e-mail: info@proveiligheid.nl.

