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Optimale bescherming van de veiligheid
en de gezondheid van werknemers

Met Quentic Health & Safety bevordert u de veiligheid van werknemers en de bescherming
van de gezondheid binnen uw bedrijf. U kunt op eenvoudige wijze voldoen aan de wettelijke
verplichtingen, de arbeidsomstandigheden controleren en verbeteren alsmede uw aansprakelijkheidsrisico aanzienlijk verlagen. Maak gebruik van een systeem dat officieel is getoetst
conform ISO 45001.
De arbeidsveiligheid bewaken en regelen
Moeiteloos risicoanalyses en bedrijfsinstructies opstellen
Alle kwalificaties van werknemers op overzichtelijke wijze coördineren

www.quentic.nl
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Gevaar onderkend, gevaar afgewend
Quentic Health & Safety helpt u bij het documenteren en evalueren van risico’s. Bepaal veiligheidsmaatregelen om
gevaarlijke situaties en gezondheidsrisico’s te voorkomen. Moet een bepaald productieproces worden gecontroleerd
of wilt u de arbeidsomstandigheden van werknemers beoordelen? – Geen enkel probleem, want de gebruikelijke
zeven stappen van een risicoanalyse kunnen met behulp van Quentic uitstekend worden toegepast.

Bedrijfsinstructies via een muisklik
Zijn uw bedrijfsinstructies nog up-to-date? Met behulp van Quentic Health & Safety kunt u de bijbehorende
documenten heel gemakkelijk maken en bijwerken. U hebt centrale, vooraf geformuleerde aanwijzingen en
symbolen tot uw beschikking en het samenstellen van alle gegevens kost niet meer dan een paar muisklikken.
De gestandaardiseerde procedure zorgt voor uniformiteit en structuur en dat betekent: duidelijke richtlijnen
voor alle betrokkenen.

Kwalificaties perfect gebundeld
Het kwalificatieschema verschaft u in een oogopslag een overzicht. U weet dus snel over welke kwalificaties uw
werknemers beschikken en wanneer weer kwalificatiemaatregelen vereist zijn. Ook de specifieke kwalificaties die
voor bepaalde werkzaamheden zijn voorgeschreven worden daarin meegenomen. Nieuwe afspraken zijn zo
gepland en daarvoor ontvangen alle deelnemers meteen een uitnodiging per e-mail.

Voor de zekerheid: ongevallenpreventie en -documentatie
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Kritieke voorvallen en bijna ongevallen kunnen met Quentic Health & Safety worden gerapporteerd. Het analyseren
van de oorzaken en het treffen van maatregelen vindt aansluitend plaats, zodat soortgelijke incidenten voortaan
kunnen worden voorkomen. Als zich een ongeval voordoet, kunt u op eenvoudige wijze een ongevalsformulier
invullen. Een evaluatie van de ongevallencijfers zorgt intern voor duidelijkheid.
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