
Een korte kennismaking!

Uw partner in HSE-compliance



Borger & Burghouts B.V.

> Opgericht in 1993, project- en adviesbureau 

> Specialist compliance-management op het gebied van 
Milieu, Arbeidsomstandigheden en Veiligheid

> Dienstverlening onder te verdelen in:
> Inzicht hebben en houden
> Voldoen aan vereisten
> Borgen

> 100% eigenaar van RDMG Uitgevers B.V.



Ons team

Milieukunde, Integrale Veiligheidskunde, 
Technische bedrijfskunde, MER (Management, 

Economie en Recht), Chemische Technologie, …

Mix van adviseurs

(Lead) Auditor ISO 14001/ISO 9001, BRZO-
specialist, ADR-Veiligheidsadviseur, Prince-II, 
IPMA, Arbeidshygiënist, HVK-er, VCA-VOL,.. 

Kwalificaties

Bodemveldwerk en laboratorium, milieujurist, 
akoestisch onderzoek, ATEX, Brandveiligheid, 
Energiespecialist, Blootstellingsonderzoek, …

Netwerk van specialisten

Betrouwbaar, Benaderbaar, Betrokken, Behoorlijk, 
Bourgondisch

Gouden B’s



Aanpak - Dienstverlening

Zeker stellen dat wij begrijpen 
wat uw vraagstuk behelst en 
binnen welke kaders wij met u 
hiervoor een oplossing gaan 
realiseren

Intake

Inzicht hebben en houden in de 
voor de organisatie relevante 
stakeholders en vereisten is 

essentieel om te kunnen 
ondernemen

Inzicht

Weten waar de organisatie nog in 
tekort schiet om vervolgens 
aantoonbaar invulling te kunnen 
geven aan de vereisten die 
relevant zijn

Voldoen

Binnen de organisatie vastleggen 
wat is gerealiseerd om te kunnen 

voldoen aan relevante vereisten 
zodat dit naar de toekomst toe is 

zeker gesteld

Borgen



INZICHT

Inzicht hebben en houden in de voor de 

organisatie relevante stakeholders en 

vereisten is essentieel om te kunnen 

ondernemen

GAP-analyse managementsystemen (ISO 14001, ISO 

9001, ISO 45001, ISO 50001

Opstellen register van compliance-

verplichtingen

Uitvoeren compliance-audit / licentie Approve

Uitvoeren technische onderzoeken (bodem, 

gevaarlijke stoffen, blootstelling, 

Uitvoeren (dynamische) RI&E

BRZO-scan



VOLDOEN

Weten waar de organisatie nog in tekort 

schiet om vervolgens aantoonbaar 

invulling te kunnen geven aan de 

vereisten die relevant zijn

Genereren en uitvoeren verbetermaatregelen

Inzet tijdelijk personeel (HSE-coördinator, 

Veiligheidsadviseur ADR, BRZO-specialist,…)

Verzorgen cursussen/opleidingen

Verzorgen vergunningaanvraag

Begeleiden BRZO-inspectie

Opstellen werkplekinstructiekaarten / Chemrade



BORGEN

Binnen de organisatie vastleggen wat is 

gerealiseerd om te kunnen voldoen aan 

relevante vereisten zodat dit naar de 

toekomst toe is zeker gesteld

Opzetten en implementeren managementsysteem

Servicecontract Register van Eisen

Servicecontract Compliance

Inrichten risicomanagement

Licentie Approve

Inzet tijdelijk personeel (HSE-coördinator, 

Veiligheidsadviseur ADR, BRZO-specialist,…)



Dienstverlening Register van Eisen/Compliance

> Inzicht
> Opstellen register van eisen
> Uitvoeren van compliance-audit

> Voldoen
> Bijhouden van wijzigingen (interpretatie en impact)
> Genereren en uitvoeren verbeterpotentieel

> Borgen
> Inrichten compliance-management
> Adviesgesprek(ken)
> Helpdesk wet- en regelgeving



Een greep uit onze referenties



Opstellen register van eisen

> Specificatie wet- en regelgeving op basis van 
activiteiten/installaties/voorzieningen

> Koppeling aan onderwerp en subonderwerp
> Tot op niveau van paragraaf/artikel
> “Kern van de Eis”
> Bedrijfsspecifiek (afdelingen, processen, …)

> Verwijzing naar relevante normen (update service)
> Bedrijfseigen documenten toevoegen



Bijhouden van wijzigingen

> Selectie wijzigingen op basis van register
> Nieuw
> Vervallen
> Gewijzigd
> Toekomstig
> Overig nieuws

> Melding relevante wijzigingen in Pharius (6-wekelijks)
> Onderscheid relevant/niet relevant voor bedrijfsvoering
> Interpretatie wijziging
> Impact en advies

> Afhandeling relevante wijziging door klantorganisatie 



Compliance

> Inrichting op basis van register
> Themagewijs (aansluiting bij register/klantorganisatie)

> Borging
> Toelichting borgingswijze (betrokkenen, procedures, 

monitoring, rapportage, registratie,..)
> Bewijslast

> Taken
> Uitzetten binnen de organisatie
> Emailnotificatie
> Afhandelen en toevoegen bewijslast per taak
> Dashboard voor opvolging



Servicecontract register / compliance

> Opstellen register van eisen

> Bijhouden wijzigingen en beoordelen in Pharius

> Adviesgesprek

> Helpdesk wet- en regelgeving

> Inrichten compliance-management



Servicecontract register / compliance

Omschrijving Register Compliance

Toegang tot Pharius voor onbeperkt aantal (gelijktijdig) gebruikers Ja Ja

Filtering door adviseur van bedrijfsspecifieke wijzigingen op basis van register Ja Ja 

Interpretatie wijzigingen en voorstel voor actie Ja Ja

Online-afhandeling van wijzigingen door klantorganisatie in Pharius Ja Ja

Periodieke update van register a.g.v. wijzigingen in wet- en regelgeving Ja Ja

Managementcockpit t.b.v. compliance status Ja Ja

Managementcockpit t.b.v. compliance status Nee Ja

Vastleggen van borgingswijze per verplichting o.b.v. register Nee Ja 

Gebruik van taakmodule voor aantoonbaarheid uitvoering Nee Ja 

Email-notificatie aan gebruikers Nee Ja 

Adviesgesprek (jaarlijks) Ja Ja 

Kosteloos gebruik helpdesk wet- en regelgeving Ja Ja 

WENB ledenkorting (per jaar) € 500,- € 750,-



Screenshots Pharius
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Korte kennismaking verlengen….

> Wat kunnen wij voor u betekenen?

> Borger & Burghouts B.V.
> Postbus 554
> 7500 AN  ENSCHEDE

> info@benb.nl

> www.benb.nl

mailto:info@benb.nl
http://www.benb.nl/

