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Divisie-informatieblad  
 

Consultancy 

 
Doelstelling 

 

Onze adviseurs kunnen een belangrijke rol spelen binnen de klantorganisatie, door professionele 

advisering en /of uitvoering van vraagstukken binnen het Veiligheid-, Kwaliteit- en Milieubeleidskader.  

  

Dienstverlening 

 

Inzet van gediplomeerde en ervaren adviseurs (consultants) op het gebied van Veiligheid-, Kwaliteit- 

en Milieuzorg op full- of parttimebasis. Hieronder verstaan wij o.a. de functies: 

• Middelbaar veiligheidskundige. 

• Hogere veiligheidskundige. 

• Kwaliteitsmedewerker. 

• Milieuadviseur. 

 

 

Productenaanbod (niet uitputtend) 

 

Algemeen 

Consultancy opdrachten zijn werkzaamheden die zich kenmerken door de volgende aspecten: 

• Specifiek van onderwerp. 

• Kortlopende / gerichte inzet van de adviseur. 

• Vastomlijnd qua vraag en uitvoering. 

• Vaak afgesloten met een product (verslag, diploma, certificering, etc.) 

 

Producten 

• Uitvoeren van Risico Inventarisaties en Evaluaties (RI&E). 

• Uitvoeren van Inspecties en / of Audits. 

• Opstellen van specifieke plannen, draaiboeken en procedures. 

• Ontwikkelen van Taak Risico Analyses (TRA’s) en Kwantitatieve Risico Analyses (QRA’s) . 

• Ontwerp-, uitvoering- en gevolgstudies in relatie tot veiligheid en milieu. 

• Opstellen van bedrijfshulpverleningsplannen en maken van ontruimingstekeningen. 

• Advisering en bijstand bij probleemonderzoeken en wettelijke disputen. 

• Gedragsverandering systemen.  

• Ontwikkelen en advies bij opzetten van managementsystemen, zoals: 

o VCA, VCU en VCO. 

o ISO 9001, 14001 en OHSAS 18001 

o Geïntegreerde managementsystemen. 

• Meetinstrumenten / systematiek voor monitoren van de status van het managementsysteem. 

• Vakopleidingen, zoals: 

o VCA Basis 

o VOL 

o BHV 

o Risicomanagement 

o Ongevalsonderzoek  
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Persoonsgebonden aspecten (niet uitputtend) 

 

Opleiding 

Middelbaar veiligheidskundige (MVK), Hogere Veiligheidskundige (HVK), Kwaliteitsmanagement of 

Milieumanagement. 

 

Andere kwalificaties 

• Audit en inspectie training. 

• Ongeval onderzoek training. 

• Managementsystemen (ISO 9001, 14001 en OHSAS 18001) 

• Proces Management & Proces Risico Analyse training. 

• Veiligheid voor operationeel leidinggevende (VOL). 

• Goede computer en rapportagevaardigheden. 

• Minimaal Nederland en Engelstalig in woord en geschrift. 

 

Ervaring 

Tussen de 2 en 20 jaar ervaring in een industriële omgeving of op grote constructie projecten. 

 

Competenties 

• Goede communicatieve vaardigheden op alle niveaus. 

• Flexibele en innoverende instelling. 

• Teamspeler welke meerwaarde levert door zelfstandigheid en kennis. 

 

 

Prijsindicatie 

 

Uurtarieven 

De tarieven liggen tussen de € 75,- en € 150,- per uur, gedurende normale werktijden. 

 

Dit tarief is echter exclusief: 

• B.T.W. 

• Reis- en verblijfskosten 

• Materiaalkosten. 

Na iedere aanvraag zal een professionele offerte worden verstrekt. 

 

Contactgegevens 

Telefoonnummer : 0031 (0)78 622 05 00 

E-mail   : info@disc.eu 

 


