
 

 

 

 

 

Arbeidsveiligheid: 

 

- Conformiteit nagaan in het kader van de welzijnswetgeving, 

- Begeleiding op projectbasis en in regie, 

- Begeleiding op abonnementsbasis (welzijnsmap KMO ), 

- Periodieke rondgang met actieplan, al dan niet met werknemerinterviews, 

- Vervanging van de interne preventieadviseur voor korte en langdurige 

opdrachten, 

- Begeleiding 24/24u, 

- Risicoanalyse 

- Opstellen procedures (vb: moederschap, werkinstructies, alcoholmisbruik, 

werken met derden, …) 

- Implementatie veiligheidsbeleid, change-management, toolboxmeeting, 

communicatiebeleid, 

- Nazicht van plannen, bouwbegeleiding, 

- ATEX 

- Metingen: arbeidsbelasting, verlichting, geluid, ventilatie, temperatuur 

- Advisering persoonlijke beschermingsmiddelen, aankoopbeleid,… 

- Begeleiding rond verzuim, arbeidsongevallen, aangepast werk en re-

integratie, 

- Ergonomische werkpostanalyse en werkpostaanpassingen, 

- Opzetten en implementatie VCA, ISO, 

- Tijdelijke mobiele bouwplaatsen, 

 



 

 

 

 

 

Brandveiligheid: 
 

- Alle modellen draagbare, verrijdbare en vaste blusmiddelen, plaatsing en 

periodieke controle, 

� Poederblustoestellen 

� Schuimblustoestellen 

� Koolzuurblustoestellen 

� Haspels 

� Hydranten 

� Automatische blusinstallaties 

� Blusdekens 

- Natte en droge sprinklerinstallaties: studie, plaatsing en onderhoud, 

- Branddetectiesystemen, al dan niet gekoppeld aan een inbraakalarm, 

periodieke controle, 

- Rookmelders, gasdetectietoestellen, 

- Brandvertragende wanden en deuren, 

- Evacuatieladders en trappen, 

- Opleiding gebruik van blusmiddelen, 

- Brandweermaterieel, 

- Forensische expertise brand en chemie, 

- Begeleiding opmaak noodplan, organisatie evacuatieoefeningen, 



 

 

 

 

 

EHBO: 
 

- Conformiteit nagaan in het kader van de wetgeving,  

- Verbanddozen, inrichting eerstehulplokalen, 

- Oogspoelflessen, oogspoelstations, nooddouches, 

- Opleiding EHBO, CPR, Nijverheidshelper, infosessies op maat, 

- Periodiek bezoek, aanvullen verbandmateriaal met verslaggeving, 

 

 

 



 

 

 

 

 

Milieuondersteuning: 
 

- Begeleiding van de interne milieudienst of milieucoördinator, 

- Conformiteit nagaan in het kader van wetgeving, brandverzekering, 

bouwvergunning, 

- Aanvraag milieuvergunning klasse 1, 2 en 3, 

- Lucht, bodem en wateranalyses, 

- Asbestinventarisatie en opmaak van beheersplan, 

- Plaatsing koolwaterstofafscheiders, bovengrondse mazouttanks, 

- Studie en plaatsing van hemelwateropvang, 

- Studie en plaatsing van waterzuiveringsinstallaties, 

- Legionella: studie, behandeling, periodieke controle, 

- Saneringsbegeleiding, 

 



 

 

 

 

 

Technische controle: 
 

- Conformiteit nagaan in het kader van wetgeving, 

- Alle controles door een erkende “externe dienst voor technische controle” 

� Laagspanning en hoogspanning 

� Waterleidingsystemen 

� Aardgassystemen 

� Drukrecipiënten 

� Opslagtanks, ondergronds en bovengronds 

� Hefwerktuigen, liften 

� Arbeidsmiddelen 

- Thermografie, 

- Niet destructief materiaalonderzoek, 

- Lekdetectie, 

- CE dossiers, indienststellingen, 

- Aanreiken van alle technische ondersteuning om de technische controles in 

orde te brengen. 

 



 

 

 

 

 

Opleidingen: 
 

- Ergonomie: beeldschermwerk, rugschool, antropometrie, poetsmethodiek, 

- Hefwerktuigen: hoogtewerker, heftruckchauffeur, 

- Gebruik valbeveiliging, 

- Gebruik van blusmiddelen, brandveiligheid (op maat), 

- BA4, BA5, 

- Chemische agentia, gebruik en pbm’s, 

- EHBO, nijverheidshelper, CPR, 

- Alle opleidingen zijn op maat leverbaar, 

- Toolboxformule op maat voor elk onderwerp, 

 

 



 

 

 

 

 

Signalisatie: 
 

- Opmaken van een intern verkeersplan, 

- Voorzien van alle belijning, bebording, toegangscontrole, 

- Pictogrammen voor binnen en buiten, op maat gemaakte borden, 

� Zelfklevers of kunststof, 

� Op kunststof of aluminium ondergrond, 

- Verkeersremmende maatregelen, 

- Infrastructuur beveiliging, schokabsorbeerders, 

- Luxesignalisatie voor kantoorgebouwen, 

- Parking en wegenbelijning alle ontwerpen, 

- Graffitiverwijdering, 

-  

 

 



 

 

 

 

 

Meettoestellen: 
 

- Klimaatmeting: TSI AIRFLOW IAQ 920 

Droge luchttemp., WBGT, dauwpuntberekening, relatieve vochtigheid, CO2, 

meerdaagse logging tot 12000 meetresultaten 

 

- Geluidsmeting: VELLEMAN 

 

- Warmtebeeldcamera: FLUKE TI 25 

Temperatuursmeting tot 350°C., lekdetectie, thermografie gebouwen en 

installaties, besloten ruimten, brandwacht 

- Chemische agentia: DRAGER ACCURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geentjens Marc 

0479/37/70/27 

info@gesa.be 

 


