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Inhoud  
• Even voorstellen 

 

• Probleemstelling 

 

• Oplossing 

 

• Voorbeelden 

 

• Mogelijkheden 

 

• Vragen  

 | 26 maart 2015 | © ARCADIS 2015 Dia 2 



Voorstellen  

• Anja Katuin 

• Veiligheidsadviseur ARCADIS 

• Coördinator Tunnelveiligheid, Waterwoltunnel  

• Divisie Mobiliteit 

 

• Risicoanalyse en Veiligheidscultuur 

• Tunnelveiligheid 

• Industrie/hazop 

• Spoor 

• V&G 
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Probleemstelling 

 

• Hoe maak ik veiligheidsrisico’s inzichtelijk  

• Geen papierhandel  

• Juiste en actuele informatie  

• Alleen informatie die voor mij van toepassing is 

 

ofwel 

 

• Hoe zorg ik dat ik de juiste informatie naar mijn werknemers / 
aannemers presenteer zodat zij veilig kunnen werken 
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ATRIUM 

Dia 5 

(Veiligheids)risico’s inzichtelijk, klantvriendelijk, actueel, 

overzichtelijk beheren in een GIS-applicatie 
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Voorbeeld 1 

• Asbestinventarisatie in kaart 

 

• Waar op de plant is asbest aanwezig 

• Achterliggende informatie:  

• Saneringsdocumenten aanwezig 

• planningen 
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ATRIUM Asbestbeheer 

Imagine 

The Result 

In ATRIUM: 

• Asbeststatus zowel 

administratief als op de kaart 

• Relevante documenten per 

ruimte of object opvraagbaar 

• Directe toegang voor 

werknemers 

Asbeststatus van ruimtes en 
objecten geïnventariseerd en 
ontsloten  
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Voorbeeld 2 

• Bodemrisico’s op een industriële plant in kaart 

• Risico classificaties/zones toekennen 

• Achterliggende informatie toevoegen 

 

• Snel en overzichtelijk de bodemrisico’s in kaart die van toepassing 

zijn voor de werkzaamheden 
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Mogelijkheden 

 

Voor wie van toepassing 

• Industriële plants 

• Gemeentelijke gebieden 

• Stationgebieden 

• tunnelobjecten 

• …. 

 

Dia 13 

 

Welke documentatie 

• Complete risico analyses 

• V&G plannen 

• Risicocontouren 

• Onderhoudsgeschiedenis 

• …. 

 



Voordelen 
 

Werknemers: 

• Inzichtelijk, overzichtelijk en toegankelijk  

• Direct in te zoomen op de locatie waar de 

werkzaamheden plaats vinden 

• Geen papieren zoektocht naar juiste info 

 

 

Beheerders 

• Versimpelde communicatie naar 

opdrachtnemers 

• Actueel houden is goed mogelijk 
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Vragen? 
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Imagine the result 
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