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Bedrijfsprofiel 



 

 

Volledige bedrijfsnaam 

Dutch Industrial Safety Consultants bv 

 

Contactgegevens 

Adres    : Noordhoevelaan 54-58  3319 CH – Dordrecht - Nederland 

Postbus   : 9195    3301 AD – Dordrecht - Nederland 

Telefoonnummer  : 078 – 6 220 500 

Fax nummer   : 078 – 6 220 520 

E-mail adres   : mail@disc.eu 

Internet site   : www.disc.eu 

 

Visie en bedrijfswaarden 

Disc “ een betrouwbare en professionele partner om u te helpen het veiligheidsniveau van uw 

organisatie op een hoger niveau te brengen”.  

 

Hoofd waarden  

 

Er zijn vier belangrijke hoofdwaarden voor Disc.  

• Innovatief.  

• Dienstverlenend.  

• Resultaat gericht. 

• Kwaliteit.  

 

Wat houdt dit in? 

 

 

• Disc is professionele en betrouwbare partij voor haar klanten.  

• Disc is een innovatieve partner: we hanteren een praktische en dynamische aanpak en 

delen innovaties, technische verbeteringen en ervaringen met onze opdrachtgevers 

• Disc is initiatiefvol en is proactief en flexibel in haar opstelling. 

• Disc hanteert de gouden regel: “afspraken zijn bindend”.  

• Disc is een specialist op het gebied van arbeidsomstandigheden en brandveiligheid in de 

meest brede zin van het woord.  

• Disc zal opereren als een respectvolle en geïnteresseerde zakenpartner en vraagt de zelfde 

houding van haar opdrachtgevers. 



 

 

• Disc is een goede en integere werkgever voor haar medewerkers.  

• Disc meet zich een respectvolle en integere houding aan richting haar werknemers.  

• Disc is geïnteresseerd in de mens achter de werknemer.  

• Disc promoot gelijke rechten en behandeling voor iedereen. 

• Disc stimuleert ontwikkeling van haar medewerkers in professionele en persoonlijke zin 

door o.a. scholing, training en mentorschap. 

• Disc beschouwt communicatie, flexibiliteit en begrip tussen werkgever en werknemer als 

hoofdvoorwaarde voor een succesvolle relatie. 

 

Disc is een stabiele entiteit met een sterk strategisch en financieel beleid. Hierdoor, samen met 

een solide HRM aanpak, zijn wij klaar voor een succesvolle toekomst met onze opdrachtgevers. 

 

Doelstelling 

Een kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare partner zijn voor klanten in alle branches waarbij 

flexibiliteit en langdurige relatieopbouw leidend zijn. 

 

Dienstenpakket 

Disc is een mark leidend en innovatief adviesbureau op het gebied van Arbo-veiligheid. Maar ook 

voor Milieuzorg en Brandveiligheid is Disc een ervaren partner. Wij zijn flexibel en proactief en 

hebben een groot aantal vak-professionals in vaste dienst. Onze dienstverlening strekt zich uit 

over alle beroepssectoren; van petrochemie tot de scheepvaart en van overheden tot de 

bouwsector. Binnen deze sectoren opereren wij met ervaren en gediplomeerde medewerkers, 

verdeeld in de volgende functiegroepen: 

• Veiligheidskundigen (MVK en HVK). 

• Veiligheidstoezichthouders 

• Kwaliteit- en Milieudeskundigen. 

• Brandweerfunctionarissen (bevelvoerders, HBT, gaspakdragers, brandwachten, etc.) 

• Maritieme veiligheidsfunctionarissen (PTW coördinatoren, HLO, etc). 

• Vakdocenten (VCA, BHV, etc.) 

 



 

 

Specifiek 

Disc is de oplossing voor al uw veiligheid, gezondheid en brandveiligheid gerelateerde vragen en 

problemen. Onze gemotiveerde en deskundige medewerkers ondersteunen klanten hierbij, binnen 

een groot aantal verschillende branches, zoals: 

• De chemische - en petrochemische sector. 

• De constructie en bouw sector. 

• De diensten sector. 

• De maritieme sector. 

• De energie en telecom sector. 

 

Hieronder een greep uit onze dienstverlening: 

• Ondersteuning en advies binnen project- en/of reguliere bedrijfsorganisaties, op het 

gebied van veiligheid, brandveiligheid en kwaliteit management. 

• Detachering van allround vak professionals. 

• Arbo gerelateerde inspecties, audits en observaties. 

• Advies en support bij ontwikkeling en implementatie van managementsystemen zoals, 

OHSAS, VCA, VCU en ISO.  

• Inrichten van complete bedrijfsbrandweer organisaties. 

• Risico inventarisatie & evaluatie (RI&E), proces risico studies (hazops), QRA, etc.  

• Training en voorlichting op het gebied van veiligheid, gezondheid en brandveiligheid.  

• Bedrijfshulpverleningsplannen (BHV), procedures, brandtesten en oefeningen. 

• V&G plannen, brandveiligheidsplannen en organisatie advies.  



 

 

Dochter organisatie 

Disc heeft een dochterorganisatie Total Infra Safety Consultants bv (Tisc). Zoals de naam 

al weergeeft richt deze organisatie zich, als professionele dienst verlener, op de infra 

sector. Hierbij gaat het om de vakgebieden spoorbouw & onderhoud, wegenbouw en 

waterwerken. Tisc heeft hiervoor alle benodigde expertise, certificeringen en 

verzekeringen. Er is een apart bedrijfsprofiel voor Tisc beschikbaar, of surf voor meer 

informatie naar onze website www.disc.eu 

 

Organogram Disc (en dochterorganisatie Tisc) 

 

 

 



 

 

Kwaliteitsborging 

Om u kwaliteit en betrouwbaarheid van levering te kunnen garanderen heeft onze organisatie een 

kwaliteit/ veiligheid borgingssysteem. Wij vinden hierin aantoonbaarheid van de kwaliteit van 

onze dienstverlening een prioriteit.  

Daarom is onze organisatie in het bezit van de hieronder genoemde (gecertificeerde) systemen:  

• Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties (VCU) 

• Nen 4400 

• ISO 9001. 

 

 

 

 

 

 

 

 


