We take care of your most delicate resources

UW PARTNER
IN VEILIGHEID
& PREVENTIE
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KMO’s komen vaak de kennis
en mensen te kort om op een
gedegen manier te voldoen aan
de laatste wetgevingen omtrend
veiligheid, preventie, kwaliteit
en management.
Rispro staat garant voor deze
ondersteuning zodat jouw
bedrijf steeds in orde is en
onnodige kosten kan vermijden.
Door kleinere zaken te gaan
analyseren zijn onze audits vaak
winstgevend op lange termijn
of zullen de actiepunten voor
een onmiddelijk hogere omzet
zorgen. Dan denken we vooral
op het vlak van veiligheid en
preventie, quality assurance en
management support.

info@rispro.eu
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Missie
Rispro werkt samen met een gedreven en
gemotiveerd team van experten die hun
kennis hebben gebundeld.
Deze samenwerking zal er voor zorgen
dat alle medewerkers steeds nauwgezet
de laatste technieken in hun vakgebied
hanteren om het beste resultaat te
behalen.
Zij staan allen garant voor dit kwalitatief
resultaat binnen de mogelijkheden van uw
bedrijf.
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Strategie
Wij streven ernaar om op een persoonlijke
en gestructureerde manier alle aspecten
van veiligheid, preventie en kwaliteit te
integreren op maat van uw bedrijf.
Dit gebeurt aan de hand van GAP-audits
waarbij we steeds de nieuwste technieken
en methoden gebruiken.
Wij scholen ons continu bij om binnen 10
jaar nog steeds de naam “expert” te kunnen
dragen.
Op deze manier zijn we steeds in staat de
nodige kennis en expertise over te dragen
aan u, als klant, zodat u er steeds optimaal
gebruik van kan maken.
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Preventiebeleid
Preventie is de verplichting van iedere werkgever.
Het is in België wettelijk verplicht zodra je de titel van
“Werkgever” draagt, een interne dienst voor preventie op te
richten d.w.z. vanaf 1 werknemer.
Het volstaat om als werkgever een basisopleiding te volgen
en om op die manier de nodige kennis aan te tonen.
Maar de hele codex naleven en de nodige, verplichte
documenten voorzien is een heel karwei en is dan ook
niet altijd even evident. Het volstaat vaak niet met een
basisopleiding om exact en correct te weten wat je moet
doen.
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Rispro is geen Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, maar
ondersteunt u wel met de communicatie, analyse & documentatie naar deze instantie.
Het opstellen van documenten ter goedkeuring aan de EDPBW
•
•
•
•

Globaal preventieplan (verplicht 5-jaarlijks) en het Jaaractieplan
Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
Maand- of kwartaalverslagen
Omstandig verslag bij een arbeidsongeval en de nodige verplichte administratie

Wij voeren diverse gespecialiseerde risicoanalyses uit zoals
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KB 28/03/2014 - Risicoanalyse brand
KB 28/03/2014 - Noodplanning
KB 28/03/2014 - Interventiedossier
KB 04/12/2012 - Risicoanalyse elektrische installaties
AREI art. 19 - Uitwendige invloeden
KB 16/01/2006 - Lawaai
Codex boek III Arbeidsplaatsen
Indienststellingsdocumenten & analyse (KB arbeidsmiddelen en zijn bepalingen)
HAZOP (Hazard and Operability Analysis)
Ongevallenonderzoek (Fact tree – Ishikawa of visgraat methode)

Wij helpen bij het uitvoeren van diverse risicoanalyses
•
•
•
•

Kinney methode
Ishikawa of visgraat methode
Fact tree methode
HAZOP studie

info@rispro.eu
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Machinerichtlijn
De Machinerichtlijn is een Europese norm die eisen bevat
waaraan machines bestemd voor de Europese markt moeten
voldoen. Het doel is te komen tot een Europese markt zonder
handelsbelemmeringen voor machines.
Hierbij wordt eenheid gebracht in de veiligheids- en gezondheidseisen van de lidstaten ten aanzien van het ontwerp en
de constructie van machines en veiligheidscomponenten.
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
Rispro helpt u als ontwerper, bouwer en beheerder om de
Machinerichtlijn normen toe te passen en de machine daarmee te laten voldoen aan de wettelijke eisen.

8

www.rispro.eu

ATEX
Explosieveiligheid
De ATEX richtlijn is van toepassing op alle op plaatsen waar
ontploffingsgevaar kan heersen en heeft tot doel om de
veiligheid en gezondheid van werknemers in gebieden met
explosiegevaar te waarborgen.
De werkgever is verplicht om zowel organisatorische als
technische maatregelen te treffen om de veiligheid en de
gezondheid van de werknemers te waarborgen en daar
waar mogelijk te verbeteren.Dit moet leiden tot een rapport
waarin de gevaarzones, de classificatie, de afmetingen en
dimensies zichtbaar zijn, m.a.w.: een zoneringsdossier.
Als er in uw bedrijf gewerkt wordt met licht ontvlambare
(vloei)stoffen, staat de veiligheid van uw mensen vanzelfsprekend voorop. Rispro helpt u de risico’s in kaart te
brengen en de explosieveiligheid te optimaliseren.

info@rispro.eu
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Quality
Management
Om te vermijden dat de kwaliteit van uw producten of de
processen faalt, bestaan er verschillende managementtools
en document-beheersystemen.
Quality Management wordt echter vaak onderschat naar
workload en complexiteit.
Hoe interpreteer, analyseer, behandel en vermijd ik
klachten? Hoe moet ik erop reageren? Wat is traceability?
Hoe borg ik de kwaliteit gedurende het productieproces?
Rispro staat je bij om die verschillende kwaliteitssystemen te
implementeren op een duidelijke en eenvoudige manier.
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Hoe begin je aan een implementatie van ISO9000 / ISO45000 / VCA */**/Petrochemie ?
Wij begeleiden en ondersteunen jouw onderneming tijdens het proces van certificatie.
Training
•
•
•
•

Best practice
HACCP trainingen : management (kostenverwantwoord) of personeel (risicogericht)
GMP trainingen
Training & implementatie van kwaliteitsmanagement Systemen:
- ISO9001:2015 : Kwaliteitsmanagement
- ISO14001:2015 : Milieumanagement
- OSHAS18001 : Veiligheidsmanagement
- ISO45001: Nieuwe veiligheidsmanagement systeem vanaf 2018
- FSSC22000 : Voedselveiligheidsmanagement
- ISO50001 : Energiemanagement
- VCA * / ** / Petrochemie

TQM (Total Quality Management)
•
•
•
•
•

Wij brengen via SWOT analyse de processen in kaart om zo te werken aan continu verbeteren
Analyse van bestaande documentbeheersystemen & documenten
Wij leveren documenten om zeer concreet en gedetailleerd te monitoren
Interne actiepunten en projecten opvolgen
GAP program analysis (welke programma’s zijn gunstig voor het bedrijf)

Voorbereiding van Kwaliteit Management Systemen
Wij voeren de volledige audit uit en helpen jou de knelpunten weg te werken via GAP-audits. Het grote verschil
is de manier waarop wij te werk gaan. Wij leveren complete rapporten inclusief voorstellen. Indien gewenst
kunnen wij zelf de volledige opstart naar een kwaliteitssysteem overnemen of implementeren en er voor
zorgen dat de klant gecertificeerd wordt.
info@rispro.eu
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General Data
Protection Regulation
De General Data Protection Regulation gaat over het beheer
en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese
burgers.
De nieuwe Europese wetgeving treedt in werking op 25 mei
2018 en is van toepassing voor alle bedrijven en organisaties
die gebruik maken van persoonlijke informatie van mensen
binnen én buiten de organisatie. Het heeft bijgevolg een impact op de manier waarop bedrijven en organisaties hun data
verkrijgen, verwerken en beheren.
Weet u niet waar te beginnen? Wij helpen u graag op weg en
we begeleiden u stap voor stap door de verschillende fasen
van het proces.
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ISO 45001
Het doel van deze nieuwe ISO 45001 norm is om wereldwijd
het welzijn en de veiligheid op het werk te verbeteren.
Door specifieke aangepaste en betere werkwijzen toe te
passen, kunnen arbeidsongevallen, ziektes of in extreme
gevallen zelfs sterfte worden beperkt. Ook burn-outs en
stress zou je als bedrijf hiermee een halt kunnen toeroepen.
Met de ISO 45001 certificering laat u als organisatie zien
dat u niet alleen heeft nagedacht over de veiligheid van
de medewerkers, maar ook voor alle gebruikers binnen
het pand. En eigenlijk alle plekken waar uw bedrijf verantwoordelijk is voor de veiligheid.
Bent u op zoek naar ISO 45001 certificatie? Rispro heeft de
ervaring en knowhow om deze nieuwe norm bij uw bedrijf
te implementeren en u te begeleiden om de certificatie te
behalen.

info@rispro.eu
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Management
Support
Heeft u het gevoel dat er meer potentieel in uw bedrijf zit?
Door het uitvoeren van verschillende SWOT analyses helpt
Rispro u bij het optimaliseren van uw processen en zo de
onderneming competitief te houden.
Hierdoor verhogen we niet allen de productiviteit maar geeft
u uw mensen ook de kans om zich steeds te verbeteren en
competitief te blijven.
We helpen uw leiders te ontwikkelen door personal coaching
en kortstondige begeleidingstrajecten. Op die manier kunnen
ook zij teamleden inspireren, motiveren, ondersteunen en
verder laten ontwikkelen.
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Rispro levert diensten op het gebied van executive management support en
ondersteunt daarbij Bestuurders, QHSE Managers en Preventieadviseurs.
Betere productiviteit door continu verbeteren
•
•
•
•
•

Doelen die zijn afgestemd en gericht op de bedrijfsresultaten
Een visuele werkplek waar iedereen begrijpt wat te doen
Minder afval en lagere kosten
Verhoogde veiligheid
Hogere kwaliteit en een utzonderlijke dienstverlening

Personen die zich bezighouden met het doel van uw bedrijf
•
•
•
•
•
•

Betrokken leiders die inspireren en mensen ontwikkelen
Duidelijke communicatie kanalen in het hele bedrijf
Mondige teams met verantwoordelijkheid en verantwoording
Werk heeft zin en betekenis voor iedereen
Meer ideeën met succes geïmplementeerd
Blije mensen

Hoe gaan we te werk?
•
•
•
•
•
•

We luisteren naar u en ontdekken wat u wil bereiken met uw bedrijf
We vertalen uw bedrijfsstrategie in zinvolle doelen , maatregelen en praktijken die iedereen begrijpt
We vormen uw teams om in mini business units, die elk verantwoordelijk zijn voor hun eigen resultaten
We implementeren Lean processen die het werk eenvoudiger maken
We zorgen voor multi-level communicatie zodat iedereen gehoord, gesteund en erkend wordt
We vormen leiders die hun teamleden inspireren, motiveren, ondersteunen en verder laten ontwikkelen
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