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….. Snel en eenvoudig inzicht krijgen in uw wettelijke verplichtingen 
 
ONDERNEMERS HEBBEN DE LAATSTE JAREN TE MAKEN MET EEN VERANDERENDE KIJK OP DE VEILIGHEIDS- EN 

MILIEUVERPLICHTINGEN, EEN KRITISCHERE BLIK VANUIT HUN OMGEVING EN EEN ONZEKERE FINANCIËLE MARKT. RECENTE 

INCIDENTEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN EN WIJZIGINGEN IN NATIONALE EN INTERNATIONALE WET- EN REGELGEVING HEBBEN 

DAARNAAST HET BELANG VAN PREVENTIE, VERHOGING VAN KENNIS EN AANDACHT VOOR HET RISICOBEWUSTZIJN DOEN 

TOENEMEN. 

 

ACHTERGROND 
Kennis binnen organisaties verdwijnt en daarmee kan de aandacht voor ARBO- EN MILIEUZAKEN 
afnemen, kunnen risico’s toenemen en blijven kansen liggen. 
In geval van calamiteiten met aanzienlijke schade zal er gekeken worden naar de 
aansprakelijkheid. Als er sprake is van enige vorm van verwijtbaarheid van de zijde van het bedrijf, 
zal de geleden schade verhaald worden. Recente omvangrijke incidenten leert ons dat zelfs 
bestuurders en KAM-/EHS-coördinatoren persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.  

 

KAM SCAN 
Om te starten met het verlagen van de verwijtbaarheid van uw organisatie en het nemen van uw 
verantwoordelijkheden heeft ProQESH een KAM QUICK SCAN ontwikkeld waarmee een 
vergrootglas over uw organisatie wordt gelegd en waarmee inzicht wordt gekregen in de 
wettelijke verplichtingen, pijnpunten en aanwezige risico’s maar ook in de mogelijke kansen voor 
uw bedrijf. Het resultaat is een praktische rapportage inclusief plan van aanpak waarmee u, uw 
organisatie kunt optimaliseren, professionaliseren om zo uw concurrentie voor te blijven….  
Vanuit de KAM Quick scan krijgt u antwoord op vragen zoals: 

 Wat is uw 0-situatie?  
 Voldoet u aan de wettelijke vereisten op het gebied van Arbo en Milieu? 
 Zijn er risico’s op het gebied van Arbo en Milieu? 
 Zijn er kansen om uw Kwaliteit-, Arbo- en Milieuprocessen efficiënter  

en effectiever te maken? 

 

WAT MOET U DOEN EN WAT LEVERT HET OP? 
U vult een vragenlijst in, op basis waarvan wij een rapportage opstellen met verbeterpunten en 
kansen. Aan de hand hiervan voert onze consultant een gesprek met u om een toelichting te 
geven over de aandachtsgebieden uit de KAM scan en mogelijke vervolgacties te bespreken. 
Hiermee verschaft u een inzicht in uw huidig KAM beleid. 

 

INTERESSE? 
Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij informeren u graag over onze aanpak en de 
mogelijkheden hoe we toegevoegde waarde voor uw organisatie kunnen bieden …. 

 


