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Technical Safety 
Services
Safety is our middle name
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Slimmer en efficiënter met inspecties
Al die inspecties, al die herstelposten. Kan dat niet slimmer en efficiënter? Het afgelopen jaar kregen 
we deze vraag steeds vaker van klanten. 

Aanleiding voor ons om een nieuwe dienstverlening te ontwikkelen: Technical Safety Services (TSS). 
TSS organiseert de inspecties voor al uw technische installaties én stelt u in staat om efficiënter te 
investeren in herstel en preventie van gebreken.        
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Borg de veiligheid en vergroot de continuïteit van technische 
installaties door op een intelligente manier om te gaan 
met inspecties.
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‘Wist u dat er bij 80 procent van de bedrijven 
overlap zit in de inspecties. De kans is groot dat 
ook uw organisatie structureel teveel betaalt’ Van bliksembeveiliging tot stookinstallatie, van noodverlichting tot hoogspanning. Elk jaar 

zijn er binnen uw organisatie allerlei inspecties nodig. Dit vraagt om de inzet van meerdere 
specialistische inspectiebedrijven. Gevolg: verschillende aanbestedingstrajecten, rapportages en 
planningen. Maar ook: overlap, gebrek aan overzicht, tijdverlies en extra kosten. 

De cijfers op een rij:
• een gemiddelde organisatie werkt samen met 12 inspectieleveranciers. U verliest tijd   
 aan tientallen contactmomenten: van inventarisatie tot evaluatie,
• al die inspecties leveren jaarlijks 16 soorten rapporten op. U heeft geen integraal    
 overzicht,
• bij 80 procent van de bedrijven zit er overlap in de inspecties. U betaalt regelmatig   
 teveel,
• van alle geconstateerde gebreken is 15 procent repeterend. U maakt structureel kosten   
 voor het herstel van dezelfde gebreken,
• zeker 59 procent van de managers geeft aan dat ze informatie niet kunnen vinden. 

Herkenbaar...?
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Welke inspecties zijn écht nodig? 
In welke frequentie en met welke diepgang? Van 
der Heide vertaalt wet- en regelgeving naar slimme(re) 
inspectieplannen.

Wij vinden dat dit slimmer kan. Allereerst door u te ontzorgen met alle inspecties die binnen uw 
organisatie nodig zijn om te voldoen aan wet- en regelgeving én om in te staan voor een veilige 
bedrijfsvoering. Daarna kijken we ook verder. Vanuit de inspectiesresultaten adviseren we hoe u 
gebreken duurzaam kunt herstellen en welke maatregelen u kunt nemen om gebreken in de toekomst te 
voorkomen. 

De voordelen van TSS: 
• één regisseur, één backoffice die inspecties coördineert en bewaakt,
• gebreken in één keer goed hersteld,
• één managementrapportage,
• unieke installaties één keer inspecteren,
• één locatie voor al uw gegevens. 

Welke inspecties?
We leveren deze dienstverlening integraal voor  de volgende technische domeinen:
• arbeidsmiddelen,  • hoogspanning,   • laagspanning,
• aarding,   • inbraaksystemen,  • legionella,
• bliksembeveiliging,  • medische ruimten,  • liften,
• blusmiddelen,   • ATEX,    • noodverlichting,
• brandmeldinstallaties, • thermografie,    • stookinstallatie,
• CCTV-systemen,  • kathodische bescherming, • tekeningbeheer,
• hijs- en hefmiddelen,  • klimmateriaal,   • toegangscontrole.

Met TSS valt er wel degelijk iets te 
besparen
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TSS gebruikt inspectieresultaten om uw budget 
voor beheer en onderhoud in de toekomst 
slimmer in te zetten.

Met de Technical Safety Services vormen wij de spil in uw inspectieopgave. Vertrekpunt: behoud 
van veiligheid, een bedrijfszekere installatie en beheersing van kosten. Dit doen we in drie 
stappen. 

STAP 1: van inventarisatie naar inspectieplan
We starten met een inventarisatie van alle inspectiedomeinen die op uw organisatie van 
toepassing zijn. We brengen de wettelijke eisen waaraan u moet voldoen in kaart: welke inspecties 
zijn écht nodig en in welke frequentie? We kijken ook naar uw wensen op het gebied van 
veiligheid, bedrijfsvoering en budget. Deze elementen vormen de bouwstenen voor een integraal 
inspectieplan voor uw inspectieopgave.  

STAP 2: Organiseren, coördineren en beheren
Met de Technical Safety Services vormen wij de spil in uw inspectieopgave. We plannen, 
coördineren en bewaken alle inspecties vanuit één backofficie. De meeste inspecties voeren we 
in eigen huis uit, voor specialistische inspecties werken we samen met partners. U heeft hier geen 
omkijken naar. Alle rapporten en documenten verzamelen we op één plek. U behoudt hiermee in- 
en overzicht. Alle uitkomsten vertalen we naar één overzichtelijke managementreportage. 

STAP 3: Analyse, herstel gebreken en preventie-advies
We analyseren en beoordelen de rapportages en geconstateerde gebreken. We zorgen voor 
passend herstel, maar adviseren en ondersteunen u ook bij het nemen en implementeren van 
preventie- en beheersmaatregelen. Niet alleen de technische aspecten, maar ook maatregelen 
die u kunt nemen op het gebied van organisatie en beleid komen hierbij aan de orde. Dit stelt u 
in staat om vanuit inspecties uw budget voor beheer en onderhoud in de toekomst slimmer te 
spenderen. Met nieuwe inzichten van statisch naar dynamisch inspecteren. 

Hoe doen wij dat? TSS in 3 stappen
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Vindt u ook dat de invulling van uw inspectie-opgave efficiënter kan én beter moet? 

Verken alvast de mogelijkheden en de besparingen die TSS u te bieden heeft. Bel of mail één van 
onze adviseurs voor meer informatie. 

van der Heide
Rijdstraat 12
9291 MB Kollum
T: +31 (0)88 – 63 63 163 
www.vanderheide.nl 
oi@vanderheide.nl 

Informatie

van der Heide & veiligheid
Veiligheid is voor ons bijna een vanzelfsprekendheid. Helaas is dat voor veel mensen 
anders. Ruim 1 miljard mensen leven onder slechte omstandigheden. Dat raakt ons. 
We vinden dat iedereen recht heeft op een gevoel van veiligheid. Daarom bouwen we 
samen met Habitat aan betaalbare en veilige huizen.
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