
www.disc.eu In een wereld vol risico’s, kiest u voor veiligheid!



Disc is uw zakenpartner als één van de grootste adviesbureaus op het gebied van Arbo, Kwaliteit, Milieuzorg en Brandveiligheid. 

Disc is een marktleidend en innovatief adviesbureau op het gebied van Kwaliteit-, Arbo- en Milieu-

zorg. Maar ook voor Brandveiligheid en Infra-veiligheid is Disc een ervaren partner. Wij zijn flexibel 

en proactief en hebben een groot aantal vakprofessionals in vaste dienst. Onze dienstverlening 

strekt zich uit over alle beroepssectoren; van petrochemie tot de maritieme branche en van 

overheden tot de bouwsector. Binnen deze sectoren opereren wij met ervaren en gediplomeerde 

medewerkers, verdeeld binnen de volgende functiegroepen: Veiligheidskundigen, Kwaliteit- en 

Milieudeskundigen, Specialisten spoorwegveiligheid, Brandweerfunctionarissen, Maritieme veilig-

heidsfunctionarissen en Vakdocenten.



De Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) beoogt veiligheid, gezondheid en welzijn op 

het werk te bevorderen. Enerzijds krijgt u van de overheid allerlei verantwoordelijkheden 

ten aanzien van Arbo, Kwaliteit en Milieuzorg, anderzijds krijgt u geen specifieke regels. 

Wij kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept en maken graag een einde aan uw 

verwarring. Disc heeft zeer toegewijde adviseurs beschikbaar die graag, samen met u, deze 

vragen of problemen oplossen. Wij gaan altijd uit van uw behoefte en uw financiële kaders.

Veiligheid, Kwaliteit & Milieuzorg 



Gebaseerd op de Arbo-wet zijn er binnen de infra sector diverse branchegerichte regels en 

normen. Disc kan u hierin adviseren en begeleiden. Bijvoorbeeld over de te nemen maatregelen 

langs het spoor of de weg, bij het invullen van vereiste veiligheidsfuncties of bij het in orde brengen 

van benodigde documenten. Door onze jarenlange ervaring met grote infra projecten kunnen wij 

u een helder en op maat gemaakt advies geven en uw veiligheidsorganisatie ondersteunen.

Infra & Veiligheid



Er zijn, naast de Arbo-wet, drie wetten die kaders stellen voor brandveiligheid.

1. De Brandweerwet stelt eisen vanuit het oogpunt van openbare veiligheid.  

2. De Woningwet stelt eisen aan het brandveilig bouwen en gebruiken van bouwwerken.

3. De Wet milieubeheer voorkomt gevaar, schade of hinder naar buiten toe. 

Disc heeft de kennis en personele capaciteit in huis om u hierin professioneel te begeleiden. Van het 

inventariseren van (brand)risico’s tot het leveren van vereiste brandveiligheidfuncties. Disc is daarbij 

flexibel en pragmatisch ingesteld voor optimale service.

Brand Veiligheid 



De wet eist dat de winning van delfstoffen op een veilige en maatschappelijk verantwoorde 

wijze gebeurt. Sinds 2003 is er de Mijnbouwwet. Hierop gebaseerd zijn er in de maritieme 

sector ook branchekaders en richtlijnen opgesteld. Disc heeft veel ervaring in de maritieme sector. 

We leveren flexibel maar gedegen werk, toegesneden op uw behoefte en budget. Onze adviseurs 

zijn goed opgeleid, gemotiveerd en gewend aan de offshore cultuur, werktijden en -methodes. 

Maritieme Veiligheid 



Onze definitie van een consultancy opdracht is: een gericht advies met een relatief korte 

doorlooptijd, afgesloten met een tastbaar product. Bijvoorbeeld het uitvoeren van een veilig-

heidsinspectie of het verzorgen van een vakopleiding. Het tastbare product is in deze gevallen 

een inspectierapport of een opleidingscertificaat. Kortom, of het nu gaat over het uitvoeren van 

een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) of over het opzetten van een compleet geïntegreerd 

Arbo-managementsysteem, u kunt bij ons altijd rekenen op professionaliteit, ervaring en een 

goed product. 

Consultancy Diensten



Dutch Industrial Safety Consultants bv

Bezoekadres Noordhoevelaan 54 - 58, 3319 CH  Dordrecht
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Bedrijfs Gegevens

Deze brochure is gedrukt op 9lives. Disc gebruikt een modern en verantwoord product dat tegemoet komt aan de wensen van de maatschappij. 

9lives bestaat voor 55% uit gerecyclede vezels en voor 45% uit nieuwe FSC-pulp.

Tisc is een 100% dochterbedrijf van Disc. Disc is aangesloten bij:


