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Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers, 
klanten, het gebouw en materieel. Letsel of schade ontstaat veelal door een mankement aan 
de elektrische installatie of door ondeskundige handelingen. Situaties zoals ontploffing, brand, 
elektrische schok of beknelling hebben immense gevolgen voor uw medewerkers én 
de bedrijfscontinuïteit. Om risico’s van letsel en schade te beperken, is het veilig beheer én 
gebruik van elektrische installaties en machines geregeld via de Arbo-wet. 

Veiligheidsaudit
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Om bij de Arbeidsinspectie én schade-

verzekeraars aantoonbaar te maken dat 

al het mogelijke is gedaan om schade 

en letsel te voorkomen, biedt Synorga 

Veiligheidsbeheer & opleidingen. 

Startpunt is de veiligheidsaudit; 

op basis van NEN3140 screenen onze 

adviseurs uw complete organisatie. 

Daarbij komen niet alleen de elektrische 

installatie, het machinepark, de arbeids-

middelen en noodverlichting aan bod. 

Ook wordt gekeken naar de verant-

woordelijkheden en het opleidings-

niveau van medewerkers.

Het integrale veiligheidsbeheersplan 

omvat zaken als: hoe beperken we veilig-

heidsrisico’s, wat is de opleidingsbehoef-

te, welke werkinstructies/procedures 

moeten aangepast worden, hoe ziet de 

meerjarige  inspectieplanning er uit? Als 

elektrotechnisch specialist kan Synorga 

uw maatwerkplan volledig uitvoeren. 

Door een structurele samenwerking 

ontstaat een efficiëntere en klantge-

richtere werkwijze; onze onafhankelijke 

adviseurs kennen uw organisatie, acti-

viteiten, installaties en machinepark en 

stellen tijdens hun werkzaamheden uw 

bedrijfscontinuïteit als prioriteit. 

Om tot een goed veiligheidsbeheer 

te komen, is duidelijkheid over  verant-

woordelijkheden binnen uw organisatie 

een vereiste. De NEN 3140 kent verschil-

lende deskundigheidsniveaus, waaraan 

gradaties van elektrotechnische hande-

lingen zijn gekoppeld. De installatiever-

antwoordelijke is eindverantwoordelijk; 

afhankelijk van de organisatieomvang 

zijn er werkverantwoordelijken, vak-

bekwame personen (VP) of voldoende 

onderrichtte personen (VOP). Synorga 

biedt een maatwerk opleidingsplan om 

de verantwoordelijkheden binnen uw 

bedrijf te structureren.

Synorga organiseert veiligheid   
Veiligheidsbeheer & opleidingen

Verantwoordelijkheden Integraal overzicht 



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


