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Opleiding 

• Burgerlijk ingenieur 
scheikunde  

• Preventieadviseur N1 

• Lead Auditor ISO9001 

• Lead auditor OHSAS18001 

Specialist in… 

• OHSAS18001 

• VCA 

• ISO 9001 

• ISO 14001 

• (Strategie voor de) 
risicobeoordeling 

• Legal Compliance 

• Interne audits 

• 5S 

Fier op… 

• Blog “Preventiekronkels” 

• Auteur “Preventie. Hoe doe 
je dat?” 

• Systemen die “draaien” 

  +32 (0) 497 - 473538 – myriam@konsilo.be –  @konsilo – http://preventiekronkels.wordpress.com 

Vcard 

mailto:pascal@konsilo.be
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Duur? 

Papieren 

tijger? 

Mijn bedrijf 

is… 
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KLEIN 
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Té industrieel? 



6 

Onvoldoende industrieel? 
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Bijsturen / verder 
doen 

Waar staan we? 

Waar willen we 
heen? 

Zijn we goed 
bezig? 

Dagelijks werk 

PDCA 



5. We hebben 
realistische 
doelen en 

actieplannen 

4. We volgen 
wetgeving op 

3. We kennen 
onze risico’s 

2. We kiezen 
een richting 

6.We kennen 
onze rol 

7. We zijn 
opgeleid 

8. We 
communiceren 

9. We 
overleggen 

10. We 
documenteren 
onze afspraken 

11. We beheren 
onze docu-

menten 

12. We hebben 
en volgen onze 

veiligheids-
afspraken 

13. We zijn 
voorbereid op 
nood-gevallen 

14. We volgen 
onze prestaties 

op 

15. We kennen 
onze confor-
miteit met 
wetgeving 16. We onder-

zoeken (bijna-) 
ongevallen 

17. We werken 
aan 

verbetering 
18. We houden 

bewijzen bij 

19. We doen 
interne audits 

20. We sturen 
bij waar nodig 
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Goed 
bezig? 

Ja?  
Zorg dat het goed blijft  

Nee? 
Verbeteren ! 

Waar staan we? 
Wat willen we? 

Opvolging 

- Rondgangen 

- CPBW 

- Audits 

- Ongevallenanalyse 

- Keuringen 

- Medisch toezicht 

- … 

 

1 jaar 
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Golden Rule #1 

 

Kies wat jou het 

beste bevalt om 

mee te beginnen ! 
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Golden Rule #2 

 

Vraag experthulp bij 

specifieke vragen ! 
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“If you build it, 

you’ve got to 

maintain it.” 

Golden Rule #3 



Het zorgsysteem 

van jouw 

organisatie zal 

uniek zijn. 
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Bedankt. Veel succes! 

 Ondersteuning bij het bepalen van je aanpak? 

 Ondersteuning bij de opbouw van je systeem(elementen)? 

 Doorlichting van je huidige aanpak? 

 Meer info over het werkboek (verschenen 1 november 2014)? 
“Preventie. Hoe doe je dat?  

Klein handboek voor groots veiligheidsmanagement 

(geïnspireerd op OHSAS 18001)” 

 

Stuur een mailtje naar myriam@konsilo.be   
… of bel +32(0)497-47 35 38  

… of contacteer me via LinkedIn (graag met persoonlijk bericht) 
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