
Wanneer medewerkers in uw organisatie met machines werken, bent u er als werkgever 
verantwoordelijk voor dat zij niet aan risico’s worden blootgesteld tijdens het gebruik hiervan. 
Om dit te waarborgen is er Europese wetgeving: de Machinerichtlijn. Fabrikanten die elektrische 
machines maken, moeten voldoen aan bepaalde veiligheids- en gezondheidseisen. 
Alleen ontbreekt het in de Machinerichtlijn aan een concrete invulling van de vereisten. 
Inzicht in machineveiligheid krijgt u met onze objectieve beoordeling Machinerichtlijn.

Aantoonbaar veilig 
machinepark

Risico’s en gevaren 
analyseren 

Veiligheid en 
gezondheid 

Ondeugdelijke machines veroorzaken 

productiestoringen en leggen het 

bedrijfsproces lam. Een veel zwaarder 

wegend gevaar is echter het verhoogd 

risico dat uw medewerkers lopen: hun 

veiligheid en gezondheid komen in het 

gedrang. Letsel zoals beknelling, (af )

snijden, vastraken, elektrische schok of 

gehoorschade hebben immense 

gevolgen. De beoordeling Machine-

richtlijn is een risicoanalyse, conform 

richtlijn 2006/42/EG, die risico’s en geva-

ren van het machinepark inzichtelijk 

maakt en advies geeft hoe u deze kunt 

minimaliseren. 

Synorga voert gecertificeerde en onaf- 

hankelijke beoordelingen Machine-

richtlijnen uit. Het resultaat van de 

beoordeling is een uitgebreide 

rapportage. Dit geeft u inzicht in de 

risico’s en gevaren van alle elementen 

uit uw machinepark. Uiteraard voorzien 

van een advies over hoe veiligheids-

risico weggenomen, zo goed mogelijk 

afgeschermd of extra gemarkeerd 

kan worden. De rapportage maakt 

aantoonbaar dat u op formele wijze de 

veiligheid en gezondheid van uw 

medewerkers waarborgt.

Tijdens de beoordeling wordt het 

veiligheidsniveau van alle machines 

bepaald. Conform de Europese norm 

NEN-EN 14121-1 inventariseren onze 

onafhankelijke inspecteurs gevaren en 

risico’s en worden de machines getoetst 

(Machinerichtlijn NEN-EN 60204-1). 

De mechanische, elektrische en thermi-

sche gevaren worden geïnventariseerd, 

evenals de werking van het besturings-

systeem. Ook lawaai, trillingen, straling 

en uitstoot van materialen/stoffen zijn 

analyseonderdelen. Kortom, alle moge-

lijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s 

worden in kaart gebracht.

Synorga analyseert risico’s 
Beoordeling Machinerichtlijn 2006/42/EG
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Wilt u meer weten? www.synorga.nl/machine-richtlijnen of bel: 088 - SYNORGA (088 - 796 67 42)



groep

• elektrotechniek

• verlichting

•  noodstroom

• data

• elektra inspecties

• energieadvies

•  duurzame producten

• beheer en opleiding

• inbraakbeveiliging

• brandbeveiliging

•  toegangscontrole

• camerasystemen

Wilt u meer weten? www.synorga.nl www.linkedin.com/company/synorga www.facebook.com/synorga
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De SYNORGA groep bestaat uit drie bedrijven die innovatieve en duurzame totaaloplossingen bieden 
voor een schoner milieu en een veiligere werk- en leefomgeving. Onze gezamenlijke drive ligt bij 
elektrotechnische installaties, inbraak- en brandbeveiliging en elektrotechnische inspecties 
& energieadviezen. De focus van onze 75 medewerkers is dagelijks gericht op een tevreden klant. 

Dat merkt u door onze persoonlijke benadering en geïntegreerde maatwerk oplossingen. 
Met één aanspreekpunt bouwt u op drie specialisten. Wij kennen onze klant en weten welke installaties 
of systemen u gebruikt en welke inspecties worden uitgevoerd. Korte communicatielijnen, een gericht 
advies, transparante afspraken en een efficiënte werkwijze zijn het gevolg. Onze specialistische kennis, 
oprechte klantbetrokkenheid en ons duurzame karakter van sterk en gezond familiebedrijf, vormen 
de synergie van SYNORGA. Al meer dan 45 jaar.
 
Onze gekwalificeerde medewerkers werken o.a. voor verzekeringsmaatschappijen, gemeentelijke 
instellingen, woningbouwverenigingen en bedrijven. Onze vooruitstrevende oplossingen ervaart u 
in bedrijfspanden, industrie, winkelcentra, scholen, zorginstellingen, kantoren en vastgoedcomplexen. 

SYNORGA groep:
hartverwarmende synergie


