
KWA verzorgt ook cursussen en trainingen. Zowel op

basis van inschrijving als in-company. KWA staat

bekend om de persoonlijke aandacht, zodat ze hoge

slagingspercentages heeft.

Kwaliteit
• Interne Auditing

• Verbetermanagement

Arbo/veiligheid
• Basisveiligheid

• VOL/VCA (Veiligheid voor operationeel leidinggevenden)
• Preventiemedewerker

Milieu
• Milieucoördinator

• Vakbekwaamheid Afvalstoffen (VIHB)

Externe Veiligheid 
• Opslag gevaarlijke stoffen (PGS 15)

Kwakernaak
Kwaliteits-, Arbo-, Milieu- 

en Projectmanagement BV

Spijksedijk 18c
4207 GN Gorinchem

Telefoon (0183) 649 556 
Fax (0183) 649 557

info@kwakamp.nl
www.kwakamp.nl

De in deze brochure opgenomen diensten zijn slechts een klein onder-
deel van het dienstenpakket van KWA. Deze diensten zijn voortdurend
in ontwikkeling, kijk daarom regelmatig op www.kwakamp.nl of neem
contact op met een van de medewerkers. Op de website kunt u zich
tevens inschrijven voor een van de cursussen. 
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‘Doe zelf alleen 
datgene waar 

je goed in bent.
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Deskundige ondersteuning in: 
• Kwaliteit • Arbeidsveiligheid • Externe Veiligheid 
• Gevaarlijke stoffen • Milieu • Project Management 
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Externe Veiligheid 
Zijn er veel gevaarlijke stoffen aanwezig binnen uw bedrijf ? Dan valt u wellicht onder het Besluit
Risico’s Zware Ongevallen (BRZO). KWA ondersteunt op de volgende gebieden: 
• Opstellen van het PBZO document
• Implementatie van een veiligheidsbeheerssysteem (VBS)
• Opstellen van een veiligheidsrapport (VR)
• Opslag van gevaarlijke stoffen (PGS 15)

Gevaarlijke stoffen
Werkt u met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie? KWA heeft alle
expertise in huis en biedt u deze graag aan:
• Stoffeninformatie en Stoffenregisters
• Veiligheidsinformatiebladen (MSDS)
• Vervoer gevaarlijke stoffen
• Registratie van chemische stoffen (REACH)
• Gevarenkaarten, werkplek instructiekaarten en etikettering

Milieu 
Het milieu is een zorg voor iedereen. Als ondernemer dient u te voldoen aan
wettelijke verplichtingen. Maar met een scherp milieubewustzijn kunt u ook
heel goed kosten besparen. KWA helpt u in beide trajecten via: 
• Opzetten en uitvoeren van een milieumanagementsysteem
• Opstellen en begeleiden van vergunningsaanvragen en procedures
• Afvalstoffenonderzoeken
• Milieu-inventarisaties
• Specifieke onderzoeken op het gebied van water, geluid of bodem
• Saneringen, ondermeer bij sloop van gebouwen en installaties

Project Management 
Zoekt u advies of ondersteuning bij het opzetten of uitvoeren van een arbo-
of milieuproject? De ervaren projectleiders van KWA kunnen u veel werk
uit handen nemen. Zij zorgen ervoor dat u uw belofte waar kunt maken.
Verloopt een proces in uw ogen niet optimaal? Is uw organisatie toe aan
nieuwe kwaliteitsstructuur? Ook hierin biedt KWA u ondersteuning.

Altijd gericht op een meetbaar resultaat.
Kwaliteitszorg, arbeidsveiligheid en milieuzorg. Het zijn zaken waar iedere organisatie mee te maken
heeft. Verplichtingen moeten worden nagekomen, vergunningen worden verkregen en nageleefd,
maar er liggen ook besparingen in het verschiet en kansen om beter en efficiënter te presteren en
een voorsprong te nemen op de concurrentie. KWA adviseert op vele terreinen met ervaren
adviseurs die hun ervaring hebben opgedaan in het veld. Bij alle opdrachten staat een bedrijfsmatige
en praktische aanpak, gericht op meetbaar resultaat voorop.

Kwaliteit, Arbeidsveiligheid, Externe veiligheid, Gevaarlijke stoffen en Milieuzorg.

Voor de meeste ondernemers geen specialiteit, voor KWA wel. Zoals bijvoorbeeld

het invullen van de functie van veiligheidskundige, milieukundige of adviseur

vervoer gevaarlijke stoffen. Steeds als aanvulling op uw eigen kennis en

capaciteiten zodat u de volle aandacht kunt houden bij alles waar u goed in bent.

Adviezen, onderzoeken, projectmanagement, 
interim management
KWA is meer dan een adviesbureau en doet meer dan alleen project-
management. KWA biedt u beide, zodat adviezen en aanbevelingen een
praktisch vervolg krijgen in de uitvoering. Samen met u stellen zij per
opdracht vast wat onze rol is. Dit kan zich beperken tot een afgerond
project, bijvoorbeeld het opstellen van een veiligheidsbeheerssysteem
of het uitvoeren van een risico-inventarisatie of het indienen van een
vergunningsaanvraag. Voorop staat dat KWA met tal van opdracht-
gevers een op continuïteit gericht samenwerkingsverband heeft
ontwikkeld. Met als grote voordeel, dat de kennis van specifieke
bedrijfsomstandigheden efficiënt kan worden benut.

Kwaliteit 
Wat is de kwaliteit van uw organisatie, hoe goed beheerst u uw
processen? Zijn uw klanten tevreden? ISO-9001 is hiervoor een
graadmeter, maar ook na deze certificering wilt u uw hele bedrijf scherp
houden. KWA helpt u bij:
• Opstellen van een plan van aanpak, begeleiding en invoering van een

kwaliteitsmanagement systeem. Naast ISO ook andere internationaal,
branchegerichte en erkende normen

• Uitvoeren van kwaliteitsaudits en begeleiding van certificeringtrajecten
• KAM Due-Diligence onderzoeken

Arbeidsveiligheid 
De zorg voor goede en veilige arbeidsomstandigheden is een vast
component geworden in het beleid van elke organisatie. Maar het is
gespecialiseerd werk. 
KWA assisteerd ondernemers bij:
• Risico-inventarisatie en -evaluaties
• Opzetten van Arbomanagementsysteem
• Opstellen van een explosieveiligheidsdocument (ATEX)
• Bedrijfsnoodplannen (calamiteitenplan) en aanvalsplannen
• Project VGM-plannen en taakrisicoanalyses
• Ongevallenonderzoeken en -rapportages
• Uitvoeren van veiligheidsstudies (HAZOP, procesveiligheidsanalyses)
• Beoordelen van arbeidsmiddelen (CE-markering)

‘Doe zelf alleen datgene waar je goed in bent.’
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