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Divisie-informatieblad  
 

Infra 

 
Doelstelling 

 
Onze adviseurs kunnen een belangrijke rol spelen binnen de klantorganisatie, door hen te adviseren op 
het gebied van ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een pragmatisch Veiligheid-, Kwaliteit en 
Milieubeleid binnen de infra sector. Binnen de sector spoorbouw/onderhoud werken wij nauw samen 
met ons zusterbedrijf Tisc. Tisc is een erkend werkplekbeveiligingsbedrijf, dat zorg kan dragen voor 
alle personele- en documentatie aspecten tijdens veiligheid in de uitvoeringsfase.  
  
Dienstverlening 

 
Detachering van gediplomeerde en ervaren adviseurs / functionarissen op het gebied van Veiligheid-, 
Kwaliteit- en Milieuzorg, Spoorwegveiligheid en Verkeersmanagement op full- of parttimebasis.  
Hieronder verstaan wij o.a. de functies:    

• Veiligheidskundigen en V&G Coördinatoren  

• Werkplekbeveiligers. 

• LWBérs, LLvérs, WTBérs, VM/ PL. 
 
Zorg dragen voor de complete veiligheidsondersteuning van ontwerpfase tot en met de ingebruikname 
van spoor gerelateerde bouwprojecten. Hierbij moet gedacht worden aan advies bij de 
contractvoorwaarden op het gebied van Veiligheid-, Kwaliteit- en Milieuzorg tot en met het uiteindelijk 
leiden van de projectveiligheidsorganisatie. 
 

 

Functieaspecten (niet uitputtend) 
 

Kennis van 

Nationale en internationale wetgeving, inclusief specifieke regelgeving (NVW, VVW, VWS, CROW enz.) 
 
Taken 

• Uitvoeren van alle mogelijke risico inventarisaties (kwalitatief en kwantitatief). 

• Ontwikkelen van kaders/ normen en het hierop gerichte beleid.  

• Advisering inzake bestek eisen. 

• Ontwerpen van buitendienststellingen (sporen en wegen) incl. opstellen/ ontwikkelen van plannen, 
draaiboeken en procedures. 

• Leveren van personele en materiele ondersteuning in meest brede zin. 

• Bewaking van de gekozen en wettelijke kaders en doelstellingen en aansprakelijkheden. 

• Uitvoeren van- en advisering aangaande ontwerp en uitvoeringsstudies. 

• Ondersteuning bij beoordelen van plannen/ documenten van opdrachtnemers. 

• Onderhouden van contacten met opdrachtgever en overheidsdiensten. 

• Aansturing van de onder hem ressorterende coördinatoren/ adviseurs.  

• Ondersteuning van opdrachtnemers en toezichthouders op gebied van het te voeren beleid. 

• Voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van inspecties en audits. 

• Incidenten onderzoeken en interpretatie van trendanalyses en advisering hieromtrent. 

• Opstellen, evalueren en modificeren van jaarplannen en jaarverslagen. 

• Bijdrage leveren aan vakinhoudelijke voorlichting en onderricht. 

• Deelname en voorzitten van vak overleg. 

• Alle vakinhoudelijke administratieve taken en periodieke rapportages. 
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Persoonsgebonden aspecten (niet uitputtend) 

 

Opleiding 

• Middelbaar of Hogere Veiligheidskundige (MVK of HVK). 

• Veiligheid & Gezondheid Coördinator Uitvoeringsfase / Ontwerpfase (V&G-CU/V&G-CO). 

• Werkplekbeveiliger (WB-O/U/V). 

• Alle functie afhankelijke, branche verplichte opleidingen.  
 

Andere kwalificaties 

• Kwalificaties cf. branche eisen zoals NVW. 

• Basisveiligheid (VCA). 

• Veiligheid voor operationeel leidinggevende (VOL). 

• Goede computer en rapportagevaardigheden. 

• Minimaal Nederlandstalig en Engelstalig in woord en geschrift. 
 

Ervaring 

Tussen de 2 en 20 jaar ervaring in een infra omgeving of op grote infra gerelateerde projecten. 
 
Competenties 

• Goede communicatieve vaardigheden op alle niveaus. 

• Flexibele en innoverende instelling. 

• Teamspeler welke meerwaarde levert door zelfstandigheid en kennis. 
 
 

Prijsindicatie 

 

Uurtarieven 

De tarieven liggen tussen de € 35,- en € 100,- 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 
 


