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Wij maken werk veilig!

Werk en veiligheid. Daar
sta je niet op elk moment
bij stil. Wij wel. Werken en
veiligheid gaan voor ons
hand in hand. Wij maken
van veiligheid een zekerheid.

Instituut voor Veiligheid & Milieu
De schakel tussen kennen en kunnen

Wij maken werk veilig!
IVM is specialist in arbeidsveiligheid, bedrijfshulpverlening
en crisismanagement. Wij stellen mensen voorop. Dat past
bij ons als familiebedrijf. Al meer dan 30 jaar zorgen wij
ervoor dat mensen zorgeloos kunnen werken in een betrouwbare omgeving.

Wij zijn een partner van onze klanten, die daardoor optimaal
proﬁteren van onze passie, deskundigheid en daadkracht ten
aanzien van veiligheid. IVM biedt praktische oplossingen op
maat, met een juiste mix van advies, training, middelen en
veiligheidspersoneel.

"Ontzorgen en kwaliteit typeren de dienstverlening van IVM."
J. Koch, sr. HSSE Manager Wind & Projects, Eneco
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De schakel tussen kennen en kunnen
IVM is de schakel tussen kennen en kunnen, tussen weten wat te doen en doen wat je weet.
Dit zijn de principes waar we voor staan, die we naleven en waar wij op aangesproken mogen worden:
• Wij doen geen concessies wanneer het aankomt op veiligheid.
• Wij anticiperen snel met op maat gesneden praktische oplossingen.
• Al onze disciplines werken samen bij de realisatie van uw doelstellingen.
• Elke klant mag van ons een veilig en duurzaam resultaat verwachten.
• Wij streven ernaar het bestaande steeds beter te doen.

Veiligheidsadvies
Met de expertise van IVM bouwt u aan een betrouwbare
werkomgeving. Onze adviseurs geven u raad of nemen u
werk uit handen, hebben kennis van zaken in uiteenlopende
branches, werken systematisch en betrekken uw medewerkers.
Het antwoord op uw vraagstuk is altijd maatwerk.

VCA-certificering
Onze adviseurs zorgen ervoor dat u klaar bent voor het behalen
van uw VCA-certiﬁcering en helpen bij het behouden van
het VCA-systeem. Bijvoorbeeld bij interne audits, werkplekinspecties, toolboxmeetings en instructies.

Crisismanagement

"IVM had een duidelijke aanpak voor de
eenmalige veiligheidscheck
van ongeveer 3500 objecten in het veld.”

IVM kan voor u de crisisorganisatie inrichten en het crisisplan opstellen. We inventariseren de competenties van uw
crisisteam, stellen de benodigde trainingen en oefeningen
vast en maken deze op maat voor uw crisisorganisatie.

B. Mittendorff, sr. Adviseur Arbo, Waterschap Vechtstromen

BHV-organisatie
Onze adviseurs doen onderzoek, brengen mogelijke scenario’s
in kaart en maken samen met u een ontwerp voor de BHVorganisatie. U krijgt een praktisch bedrijfsnoodplan, compleet
met bezetting, middelen, procedures, en eventueel ook
ontruimingsplattegronden en noodplantekeningen. Daarnaast
verzorgen we graag de BHV- en ontruimingsoefeningen.

"Wij maken voor u een praktisch en efficiënt noodplan
dat werkt. Juist wanneer de seconden tellen!"
Risico-inventarisatie en evaluatie
Wij begeleiden en ondersteunen, maar kunnen de RI&E ook
voor u uitvoeren. Met onze grondige kennis van risico’s
en maatregelen in alle branches bent u zeker van een
gedetailleerde risico-inventarisatie met praktisch uitvoerbaar
plan van aanpak.

"Tijdens een interactieve workshop heeft IVM
met het crisisteam gewerkt aan de crisisaanpak
van de top 3 crisisscenario’s van het bedrijf.”

Crisismanagementtraining
Trainingen:
• Crisismanagement basis
• Voorzitter crisisteam
• Informatiemanagement
• Crisiscommunicatie
• Omgevingsanalyse
• Liaison COPI
Scenario-oefeningen (cyberattack,
IT&Telecomuitval, stroomuitval, etc.).

FiRe bno
Wij adviseren en helpen u bij de invoering van het
systeem First Responder Bedrijfsnoodorganisatie,
kortweg FiRe bno. Dit systeem is ontwikkeld door
NIBHV, in samenwerking met het IFV, de VNCI en de
Stichting CABO. Het doel is efﬁciënt opleiden op basis
van de speciﬁeke risico’s van het bedrijf. IVM traint
uw medewerkers volgens de modules van het FiRe
bno systeem.

30000 cursisten en 3500 trainingen per jaar, 50 examenlocaties

Veiligheidstraining
Goed getrainde medewerkers weten hun
weg in de praktijk. Zij kunnen altijd veilig
handelen, juist als het erop aankomt.
De trainingen van IVM sluiten naadloos
aan op de werkomgeving van cursisten.
Kennis en praktijk worden één. Zo vormen
de trainingen van IVM de schakel tussen kennen en kunnen.


  



Een training volgen kan bij ons individueel, in-company
of door middel van e-learning. Indien nodig analyseren
onze onderwijskundigen en veiligheidsspecialisten de
leerbehoefte in uw bedrijf en maken zij een taakgericht,
praktisch opleidingsplan voor uw werknemers.

"Door het gebruik van realistische scenario’s
schetsen onze trainingen de dagelijkse praktijk.
Het belang van veilig werken komt zo heel dichtbij.”
drs. J. Numan, Onderwijskundige

BHV

a

IVM heeft een compleet en innovatief e-learning aanbod.
E-learning van IVM:
• Altijd en overal beschikbaar.
• Ontwikkeld door eigen onderwijskundigen en
veiligheidsspecialisten.
• In uw eigen bedrijfsacademy (LTI of SCORM)
of via IVM leerportaal.
• De voortgang en resultaten van deelnemer
is online zichtbaar.
• Al uw digitale veiligheidsopleidingen op één adres.
• Maatwerk mogelijk in een eigen content systeem.
Een overzicht van al onze online leertrajecten voor
veiligheid vindt u op e-learning.werkveilig.nl

SOG-trainingen
IVM is SSVV erkend opleidingsinstituut voor een
compleet aanbod SOG-trainingen. Uw medewerkers
kunnen alle benodigde SOG-certiﬁcaten halen bij IVM.
Zo kunt u bijvoorbeeld de nieuwe SOG-trainingen
Veilig verplaatsen van lasten met Handhijsgereedschap (VVL-H) en Aanslaan en begeleiden van Lasten
bij ons op locatie volgen.

Een greep uit de mogelijkheden
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Dankzij het klantportaal van IVM is alle relevante
informatie over cursussen en cursisten 24/7 online
zichtbaar zoals de voortgang, opleidingshistorie,
geldigheid van diploma’s en certiﬁcaten. Het portaal
houdt de geldigheid van diploma’s bij en stuurt tijdig
herinneringen als de verloopdatum in beeld komt.

Onze trainingen en e-learning zijn ontwikkeld conform de
landelijk geldende richtlijnen. IVM is gecertiﬁceerd opleider
voor Nogepa, SOG, CCV (code 95), SIR, Oranje Kruis en NRR.

24/7 bereikbaar, 97% leveringszekerheid, 2000 gasmetingen per jaar

Veiligheidspersoneel
IVM helpt projecten veilig te organiseren met veiligheidspersoneel en -middelen. Daarmee bent u verzekerd van
continuïteit; 24 uur per dag, 7 dagen per week. Onze
deskundigheid en betrouwbare middelen vormen de basis
van een veilige werkplek.

Veiligheidspersoneel van IVM:
• Kwalitatief hoogwaardig op elk veiligheidswerkveld
• Gegarandeerd en aantoonbaar ‘licensed to operate’
• Binnen 24 uur inzetbaar op basis van uw
capaciteitsbehoefte
• Een landelijk dekkend netwerk van professionals
• Goed geregelde juridische aspecten voor diverse
contractvormen
• Kwaliteit die geborgd is met certiﬁcaten, keurmerken
en erkenningen
• Hulp bij het veilig organiseren van uw projecten

"De mensen van IVM zijn vakbekwaam.
Als ik veiligheidspersoneel nodig heb,
ga ik daarom naar IVM."

QHSE Recruitment
Kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu ( QHSE) zijn
thema’s die steeds meer in elkaar overvloeien. IVM is
thuis in al deze gebieden. We zoeken en leveren QHSEprofessionals voor alle branches. Zij kunnen u ondersteunen bij alle mogelijke taken op QHSE-gebied.

J-H. Hoogland, sr. Operation Supervisor Noord, NAM

Meer lezen over hoe wij dit aanpakken?
Kijk op qhse.werkveilig.nl

Wij leveren o.a.:
Safety Supervisors
Veiligheidskundigen HVK
Veiligheidskundigen MVK

Veiligheidsmiddelen

LSA-stralingsdeskundigen

Koop of huur:

Mangatwachten
Brandwachten
Offshore-personeel

• (Persoonlijke) gasmeters, (multi-gasdetectie,
kwikdampmonitoren, benzeenmeters)
• LSA meters
• Brandblussers
• AED’s
• Portofoons
• Adembescherming

Reddingsteams
Alles is binnen 24 uur leverbaar.

Daarom IVM
•
•
•
•

Praktijkgerichte (online) trainingen
Geautomatiseerde cursusadministratie en MIJN IVM
Deskundig advies op maat
Veiligheidspersoneel en -middelen
wanneer u het nodig heeft
• In de buurt of op locatie
• Landelijke veiligheidsdiensten voor bedrijven
en (semi)-overheid

Trainings- en examenlocaties
Wij hebben vaste trainingslocaties en examenlocaties in het hele land. U vindt ze op www.werkveilig.nl.
Online vindt u uitgebreide informatie over onze dienstverlening, werkwijze, visie en historie.
Neem eens een kijkje op:

werkveilig.nl

qhse.werkveilig.nl
e-learning.werkveilig.nl
bhv.werkveilig.nl
vca.werkveilig.nl
arbo.werkveilig.nl
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