CONTROLE OP ALLE TOEPASSELIJKE
RANDVOORWAARDEN RONDOM GEZONDHEID,
VEILIGHEID EN HYGIENE VOOR EEN VERANTWOORDE
OPSTART VAN UW ACTIVITEITEN

Tegen de achtergrond van een gefaseerde
versoepeling van de COVID-19 maatregelen
heeft iedere organisatie één topprioriteit voor
ogen: heropstarten en opnieuw aan de slag
maar met inachtneming van toepasselijke
maatregelen op het vlak van gezondheid,
veiligheid en hygiëne voor medewerkers,
bezoekers en klanten:
•
Bedrijven en overheidsinstellingen met
publiekelijk toegankelijke voorzieningen moeten
aan klanten en gebruikers aantonen en duidelijk
maken dat de vereiste
beschermingsmaatregelen zijn getroffen.
•
Organisaties in uiteenlopende sectoren,
zoals industrie, bouw & installatie of zakelijke
dienstverlening, moeten in staat zijn om hun
medewerkers te beschermen en in een veilige
omgeving te laten werken, zowel op locatie als
op kantoor.

‘‘

RESTART
YOUR BUSINESS
MET BV…

… is een reeks van oplossingen om aan te
sluiten bij de behoefte van iedere sector in
het bedrijfsleven en de maatschappij bij de
heropstart. Ons servicepakket heeft
betrekking op alle mogelijke risico’s in
omgevingen waarin mensen actief zijn. Via
praktische training op het gebied van
hygiëne en ‘best practices’ en via controle
op doelmatige opzet en invulling van
beschermende maatregelen.

FOOD, RETAIL &
HORECA

OPENBARE
RUIMTE

Zekerheid bieden aan de
consument door hotels,
restaurants en winkels te
controleren …

Controle op en beoordeling
van toegepaste
beschermingsmaatregelen
in scholen, universiteiten en
openbaar vervoer …

BEDRIJFSOMGEVING
Ondersteuning van bedrijven
bij heropening en opstart van
activiteiten via verificatie van
het voldoen aan
beschermingsvoorschriften
op industriële- en
bouwlocaties en in kantoren
…

CONTROLE-CHECKLIST VASTSTELLEN
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Bureau Veritas helpt u bij de samenstelling van de controle-checklist die door onze
auditoren wordt toegepast bij toetsing en beoordeling. De checklist dient alle
toetsingsparameters te bevatten om zeker te stellen dat voldaan wordt aan ‘best
practices’ op het gebied van hygiëne, social distancing en alle andere aanbevelingen en
van toepassing zijnde voorschriften van de bevoegde instanties die op het moment van
toetsing van kracht zijn. U kunt gebruik maken van de kant en klare controle-checklists
van Bureau Veritas of deze desgewenst aanpassen om uw eigen checklists samen te
stellen.
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UITVOERING AUDIT

3

TOEKENNING LABEL

4

CENTRALE DATABASE VOOR LABELS & ADITRAPPORTAGES

Bureau Veritas biedt de mogelijkheid om zowel audits op afstand als op locatie uit te
voeren. Dankzij onze optimale digitale serviceoplossingen kan een audit op afstand een
eerste effectieve stap zijn voorafgaand aan de heropening van uw organisatie. De audit
op afstand kan worden gecombineerd met een audit op locatie om te controleren of de
verwachte beschermingsmaatregelen doeltreffend zijn ingevoerd. Bureau Veritas
beschikt over een netwerk van auditoren in meer dan 140 landen en is daarmee ook en
in het bijzonder in staat om grote organisaties in internationaal verband te toetsen.

U kunt ervoor kiezen om het standaard label van Bureau Veritas te gebruiken of om uw
eigen label te ontwerpen (in overeenstemming met de voorschriften van Bureau Veritas).
Bureau Veritas besluit vervolgens om het label toe te kennen na een onafhankelijke
verificatie door een gekwalificeerde auditor.

Alle resultaten van onze audits worden verzameld en opgeslagen in een officiële centrale
database waarin de gegevens voor u beschikbaar zijn. Bureau Veritas ziet erop toe dat
alleen geldige labels worden getoond. U kunt uw systemen eenvoudig aan deze
database koppelen om die informatie te gebruiken voor uw eigen website of applicaties
(open data model).
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1
REGISTRATIE
Online aanmelding en
betaling via een
gebruiksvriendelijke,
wereldwijd beschikbare
interface in iedere valuta

3
AUDIT



Kant en klare controlechecklists ontworpen
door Bureau Veritas
en mogelijkheid om
deze aan te passen



Audit op afstand en/of
op locatie door
Bureau Veritas
auditoren



Afgifte certificaat en
bijbehorend label

NEEM VOOR MEER INFORMATIE OVER ‘RESTART
YOUR BUSINESS’ CONTACT MET ONS OP VIA
restartwithbv@bureauveritas.com

ZICHTBAARHEID


Speciale website om te
checken of een
bedrijfslocatie over een
label beschikt



Reproduceerbare
gegevens op iedere
website en applicatie
(open data)

