
Samenwerkingsplatform en kennisdatabank.

Actieve samenwerking met buurtregio’s en
aansluiting op landelijke netwerken.

Verhoogde (online) zichtbaarheid op Industriële 
Veiligheid door artikelen, blogs, infographics, 
animaties, video’s en nieuwsmails.

PRODUCTEN EN EFFECTEN: 

Overzicht bijdrage veiligheidspartners.

In 2019 is 100% van alle veiligheidspartners
actief betrokken.

Interventies door Brandweer en Omgevingsdienst bij 
bedrijven. Denk hierbij aan het uitvoeren 
van risicogericht toezicht en oefenen samen 
met bedrijven.

PRODUCTEN EN EFFECTEN: 

EEN VEILIGHEIDSNETWERK
VAN BEDRIJVEN
Je bent als bedrijf zelf verantwoordelijk 
voor het realiseren van de veiligheid met 
betrekking tot het werken met gevaarlijke stoffen. 
We zien je graag actief deelnemen aan een 
netwerk waar jij jouw kennis en informatie kunt 
delen met collega bedrijven en tips kunt krijgen
van overheidsinstanties.

Samenwerkingsplatform en kennisdatabank.

Actieve samenwerking met buurtregio’s
en aansluiting op landelijke netwerken.

Verhoogde (online) zichtbaarheid door
inzetten nieuwsmails, blogs en infographics.

In 2019 nemen >50% bedrijven
actief deel aan het netwerk.  

Realisatie van klankbordgroep
en verbinding met wetenschap.

In 2019 is 100% van alle
veiligheidspartners actief betrokken.

Risicogericht toezicht en 
gezamelijke oefeningen.

BRZO BEDRIJVEN

RISICO BEDRIJVEN

NOODORGANISATIE

BRANDWERENDE

SCHEIDING

CULTUUR !

VERSTEVIGEN VAN DE INDUSTRIËLE
VEILIGHEID IN BRABANT-NOORD!

Bedrijven en overheid werken samen
aan een veiliger Brabant-Noord. 

ONZE WERKWIJZE

VOOR MEER INFORMATIE NEEM CONTACT OP MET RAYMOND HAESENBOS | TEL: 088 – 0208378 | E-MAIL: R.HAESENBOS@BRWBN.NL

OPGAVE GERICHT WERKEN
Niet vanuit regels en procedures werken. 
Maar in plaats daarvan behoefte/opgave 
centraal stellen en hier omheen een 
netwerk bouwen. 

MENSEN DIE WILLEN
Start bij de opbouw van het netwerk
en het opgang brengen van een beweging
met de bedrijven die echt willen!

MAAK KLEIN EN GA DOEN!
Opgaves en successen worden bereikt 
door ze klein en behapbaar te maken. 
En vervolgens de durf te tonen om te 
gaan experimenteren.

EEN BETROUWBARE
OVERHEID
Veiligheidsregio brengt alle veiligheidspartners samen 
om jouw bedrijf beter van dienst te zijn. Denk hierbij 
aan het inspecteren en het verlenen van vergunningen 
aan jouw bedrijf. Daarnaast adviseren en 
ondersteunen we bedrijven op het gebied van 
veiligheid en werken met gevaarlijke stoffen.

EEN SAMENWERKINGS PLATFORM 
VOOR BEDRIJVEN EN OVERHEID
De Veiligheidsregio als facilitator en verbinder. 
Veiligheidsregio Brabant-Noord brengt vraag 
en antwoord samen in één netwerk. Zo organiseren 
we themabijeenkomsten en zetten we digitale 
platformen op, dit alles voor een veiliger 
Brabant-Noord!
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