Overzicht Veiligheidsprofessionals
Functie

Inzetbaar voor:

Taken

Minimale opleiding:

Een mangatwacht (of buitenwacht)
houdt (preventief) toezicht bij
werkzaamheden in een besloten ruimte
en ziet actief toe op de veiligheid van de
personen in de besloten ruimte.

 Vooraf controleren of de besloten ruimte
veilig is om te betreden.
 Toegangsregistratie van de besloten
ruimte.
 Controleren of gewerkt wordt volgens
de werkvergunning.
 Handelen bij incidenten en
noodsituaties.

 Basis VCA
 Werken als Buitenwacht SOG

Een Industrieel Brandwacht houdt
toezicht bij werkzaamheden met een
brand- en explosierisico in de industrie.
Bijvoorbeeld bij onderhoudswerkzaamheden en shutdowns.

 Toezicht houden op brandveiligheid.
 Controleren of gewerkt wordt volgens
de werkvergunning.
 Handelen bij incidenten en
noodsituaties.






Een Brandwacht houdt preventief
toezicht bij werkzaamheden met een
hoog brand- en explosiegevaar.
Bijvoorbeeld bij onderhoudswerkzaamheden en shutdowns in de
industrie of bij object brandbeveiliging.
De brandwacht is een rijks
gediplomeerde brandweermedewerker,
brandwacht (manschappen A).

 Toezicht houden op brandveiligheid en
brandpreventie.
 Controleren of gewerkt wordt volgens
de werkvergunning.
 Handelen bij incidenten en
noodsituaties (repressief optreden en
hulp verlenen).
 Controle rondes lopen, bijvoorbeeld bij
situaties waarbij een BMI is uitgevallen.

 Rijksdiploma Manschappen A
 Basis VCA

Een Brandveiligheidswacht is inzetbaar
als allround veiligheidsmedewerker bij
hoog risicowerkzaamheden in
(petro)chemie, papierindustrie, zware
industrie, maritieme sector,
bedrijfsbrandweer, mijnbouwlocaties onen offshore.
Hij is meer ervaren en breder opgeleid
dan een brandwacht.

 Is zelfstandig, proactief.
 Signaleren van onveilige situaties en
handelingen.
 Toezien op het nemen van preventieve
maatregelen.
 Controleren of gewerkt wordt volgens
de werkvergunning.
 Repressief optreden bij brand,
gasontsnapping, en ongeval.
 Gasmetingen uitvoeren.
 Handelen bij incidenten en
noodsituaties.

Mangatwacht
(buitenwacht)

Industrieel
Brandwacht

De schakel tussen kennen en kunnen.

(heetwerkwacht)

Brandwacht
(rijks gediplomeerd)

Brandveiligheidwacht
(rijks gediplomeerd)

Offshore
Veiligheidspersoneel

Offshore en veiligheid gaan hand in
hand. Met de professionals van IVM
houdt u grip op mogelijke gevaren. De
beperkte ruimte, medewerkers van
uiteenlopende achtergronden en grote
bedrijvigheid betekenen een verhoogd
risico. Ons offshore personeel bereidt
werkzaamheden voor, coördineert
veiligheidstaken en anticipeert op
mogelijke risico’s.
De volgende functies kunnen
bijvoorbeeld offshore ingezet worden:
 Brandwacht
 LSA-stralingsdeskundige
 MVK (HSE officer)

Wij maken werk veilig!

Taken zijn afhankelijk van functie en eisen
opdrachtgever, bijvoorbeeld:
 Coördineren van veiligheidstaken.
 Preventief toezicht houden.
 Voorlichting geven om incidenten te
voorkomen.
 Controleren of gewerkt wordt volgens
de werkvergunning.
 Handelen bij incidenten en
noodsituaties.
 Periodiek rapporteren van de
bevindingen.

T 088-1663004

Basis VCA
Werken als Buitenwacht SOG
Gasmeten (SOG of Nogepa 1.4)
Blusinstructie (Nogepa 0.6) of Kleine
blusmiddelen + Schuim en
watervoerende armaturen (SOG)

Optioneel
 Gasmeten (SOG of Nogepa 1.4)
Bij offshore inzet, minimaal:
 Offshore Safety Introduction and
Emergency Response Training (Nogepa
0.5)
 Member Fire Fighting and Rescue Team
Offshore (Nogepa 2.6)










Rijksdiploma Manschappen A
3 jaar relevante werkervaring
VOL VCA
Gasmeten (Nogepa 1.4)
Blusinstructie (Nogepa 0.6)
Werken als Buitenwacht SOG
Adembescherming
EHBO & BHV
H2S introductie (Nogepa 0.8)

Bij offshore inzet, minimaal:
 Offshore Safety Introduction and
Emergency Response Training
(NOGEPA 0.5)
 Member Fire Fighting and Rescue Team
Offshore (Nogepa 2.6)
 Rijksdiploma manschappen A
 Basis VCA
 Offshore Safety Introduction and
Emergency Response Training (Nogepa
0.5)
 Member Fire Fighting and Rescue Team
Offshore (Nogepa 2.6)
Optioneel, afhankelijk van de eisen
opdrachtgever:
 Helicopter Landing Officer (Nogepa 1.1)
 Helicopter Deck Assistant (Nogepa 1.3)
 Gasmeten (Nogepa 1.4)
 Offshore First Aid (Nogepa 2.2)
 Leader Fire Fighting and Rescue Team
Offshore (Nogepa 2.8)
 Helicopter Fire-Fighting (Nogepa 2.9)
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Overzicht Veiligheidsprofessionals
Functie

IVM
Reddingsteam

LSA Stralingsdeskundige

Safety
Supervisor

Veiligheidskundige (MVK)

De schakel tussen kennen en kunnen.

Inzetbaar voor:

Taken

Minimale opleiding:

Het IVM Reddingsteam is inzetbaar voor
preventief en repressief optreden bij
hoog risicowerkzaamheden op moeilijk
toegankelijke plekken. Bijvoorbeeld in
besloten ruimten of op hoogte.
Het reddingsteam maakt gebruik van
gecertificeerd materieel en speciaal
ingerichte reddingunits. Een standaard
team bestaat uit drie professionals met
een relevante opleiding: 1 mangatwacht,
1 reddingsteamleider en 1 reddingsteam
lid

 In kaart brengen van risico’s en
adviseren over preventieve
maatregelen.
 Opstellen van een reddingplan
(inzetplan).
 Uitvoeren preventieve acties om
incidenten te voorkomen.
 Geven van instructies en voorlichting.
 Regievoering en handelen bij een
incident.

 Basis VCA
 Werken als buitenwacht SOG

Voor veilig werken met radioactieve
stoffen is specifieke kennis en ervaring
nodig. De stralingsdeskundige van IVM
kent alle risico’s. Hij weet de strenge
regels over ioniserende straling op juiste
wijze toe te passen.
De stralingsdeskundige is een breed en
erkend opgeleide veiligheidsmedewerker.

 Verrichten van metingen ter controle op
radioactieve stoffen.
 Toezicht houden bij het werken aan
radioactief besmette installaties.
 Instructie van personen die in besmette
ruimten of aan besmette installaties
moeten werken.
 Periodiek rapporteren.

 Vaak opgeleid tot Safety Supervisor of
veiligheidskundige
 VOL VCA
 Stralingsdeskundige niveau 5B / TMS
NORM
 Gasmeten (SOG of Nogepa 1.4)

Een Safety Supervisor coördineert,
controleert en observeert bij projecten
waarbij meerdere veiligheidsmedewerkers werkzaam zijn.
Vanuit zijn jarenlange ervaring en goede
leidinggevende capaciteiten geeft hij
leiding als operationeel
veiligheidskundige.

 Projectmatig leidinggeven aan een team
van veiligheidsmedewerkers
(mangatwachten, brandwachten).
 Opstellen van VGM procedures en
instructies.
 Opstellen, beoordelen en controleren
van TRA’s.
 Geven van veiligheidsinstructies
(Toolbox).
 Uitschrijven van werkvergunningen en
de coördinatie hiervan.










Een Veiligheidskundige is inzetbaar bij
coördinatie van complexe of grote
projecten. Hij kan vraagstukken rondom
veiligheid beantwoorden en
veiligheidsdoelstellingen in een project
realiseren.

 Uitvoeren risico-inventarisatie en
evaluatie (RI&E) en opstellen plan van
aanpak.
 Opstellen, beoordelen en controleren
van VGMW-plannen en TRA’s
 Geven van veiligheidsinstructies en
coachen van medewerkers.
 Uitvoeren van werkplekinspecties.

 3 jaar relevante werkervaring
 MVK-diploma
 VOL VCA

Aanvulling voor reddingsteamleden:
 Werken en redden op hoogte (Rope
Rescue) of gelijkwaardig
 Gasmeten (SOG of Nogepa 1.4)
 Adembescherming

3 jaar relevante werkervaring
Rijksdiploma Manschappen A
VOL VCA
Werken als Buitenwacht SOG
EHBO diploma
Blusinstructie/BHV
Gasmeten (SOG of Nogepa 1.4)
Werken met ademlucht

Op zoek naar veiligheidsprofessionals?
Bel 088- 1663004 of mail naar spplanning@werkveilig.nl

• IVM kan binnen 24 uur inspringen op uw capaciteitsbehoefte
• IVM heeft een landelijk dekkend netwerk van professionals
• IVM heeft de juridische aspecten voor de diverse contractvormen goed geregeld (wet DBA)
• IVM borgt haar kwaliteit met diverse certificaten, keurmerken en erkenningen
• IVM helpt u uw projecten veilig te organiseren
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Wij maken werk veilig!

T 088-1663004
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