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Divisie-informatieblad  
 

Brandpreventie 

 
Doelstelling 

 

Onze medewerkers kunnen een belangrijke bijdrage leveren binnen de klantorganisatie, door toezicht, 

advies en rapportage in relatie tot een pragmatist brandveiligheidsbeleid.  

  

Dienstverlening 

 

Detachering van gediplomeerde en ervaren toezichthouders / adviseurs op het gebied van 

brandveiligheid op full- of parttimebasis. Hieronder verstaan wij o.a. de functies: 

• Bevelvoerders 

• Manschappen 1 en 2. 

• Chauffeur/ pompbedienden 

 

Maar ook voor opzetten, organiseren en continueren van een completen private brandweerorganisatie 

kan Disc u van dienst zijn. Dit overschrijd de strekking van dit informatie blad. Voor dit soort 

omvangrijke opdrachten zal Disc, samen met de klant, een specifiek plan van aanpak opstellen waarbij 

wij u zullen “ontzorgen” zowel op administratief als operationeel niveau. 

 

Functieaspecten (niet uitputtend) 

 

Kennis van 

Wetgeving en “best practice” op het gebied van brandpreventie en repressie. 

 

Taken 

• Patrouilleert regelmatig, met name op plaatsen met verhoogd brand / veiligheidsrisico. 

• Toezicht op toegankelijkheid en indicatie van vluchtroutes. 

• Controleert bedrijfseisen inzake brandveiligheid (bijv. via werkvergunningen systeem). 

• Uitvoeren van gasmetingen en rapportage hierover.  

• Toezicht op werkzaamheden in relatie tot brandveiligheid. 

• Toezien dat werkzaamheden of materialen in de nabije omgeving de brandveiligheid niet 

beïnvloeden of omgekeerd. 

• Gereed zetten / houden van brandbestrijdingsmiddelen evenals toezicht op bereikbaarheid van 

deze middelen. 

• Controleren of putten / gaten goed afgedicht zijn en blijven tijdens “heetwerk”, zodat las en/of 

slijpvonken geen schade kunnen veroorzaken. 

• Mogelijke brandbare materialen en stoffen evenals stoffen die ons milieu kunnen belasten van de 

werkplek te verwijderen c.q. te weren of in overleg weg te laten nemen. 

• Vonkenvangers van onder andere lasaggregaten, verbrandingsmotoren en de gasslangen 

controleren. 

• Werkplek afzetten i.v.m. derden en toezicht hierop. 

• Controle blusapparatuur, nooddouches, etc. op goede staat en / of werking. 

• Hij draagt er zorg voor dat van las- en snijbranders de afsluiters gesloten zijn en de slangen 

afgetapt zijn bij beëindiging van het werk.  

• Hij mag brandgevaarlijk werk doen stoppen. Hij dient dan direct de betrokken bedrijfsfunctionaris 

daarvan in kennis te stellen. 

• Hij controleert na afloop van de brandgevaarlijke werkzaamheden of er geen brand meer kan 

uitbreken door restwarmte, smeulen, broei, etc. 

• Het maken van rapportages en geven van advies betreffende brandveiligheid. 



 

Document Nr. Versie Nr. Datum van uitgifte Pagina 

WP-AL-0032-1 1 01-05-2008 2 van 2 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonsgebonden aspecten (niet uitputtend) 

 

Opleiding 

VMBO en o.a. de nationaal erkende branchecertificaten. 

 

Andere kwalificaties 

• Training “gasmeten EX/OX/TOX”  

• Veiligheid Certificaat Aannemers Basis (VCA- Basis). 

• Rapportagevaardigheden. 

• Minimaal Nederlandstalig in woord en geschrift. 

 

Ervaring 

Tussen de 2 en 15 jaar ervaring binnen het vakgebied. 

 

Competenties 

• Goede communicatieve vaardigheden. 

• Flexibele en proactieve instelling. 

• Verantwoordelijkheidsgevoel voor veiligheid in meest brede zin van het woord. 

 

 

Prijsindicatie 

 

Uurtarieven 

De tarieven liggen tussen de € 25,- en € 50,- per uur, gedurende normale werktijden. 

 

Dit tarief is echter exclusief: 

• B.T.W. 

• Reis- en verblijfskosten 

• Materiaalkosten. 

Na iedere aanvraag zal een professionele offerte worden verstrekt. 

 

Contactgegevens 

Telefoonnummer  : 0031 (0)78 622 05 00 

E-mail   : info@disc.eu 

 


