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Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Plating Solutions B.V. 
 
Algemene informatie 
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het 
toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl. 
 
Doelstelling van de inspectie 
Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te 
controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet. 
 
Doelstelling van de samenvatting 
Deze samenvatting heeft als doel om op een publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten 
van deze Brzo-inspectie.  
 
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien? 
Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie 
controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken 
hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.  
 
Inleiding 
 
Op 25 maart 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Plating Solutions (hierna Plating Solutions) te 
Lelystad. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. 
De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan 
schort. De inspecteurs lieten het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de 
belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam. 
 
Wat voor een bedrijf is Plating Solutions?  
Het bedrijf behandelt metalen componenten, waaronder lange stangen. De componenten worden voorzien 
van een hoogwaardige coating met nikkel-hardchroom via chroombaden of door middel van lasercladding 
(het versmelten van metaalpoeder op het basismateriaal van een machineonderdeel met behulp van een 
laser).  
 
Wat controleerden de inspecteurs? 

De inspecteurs controleerden bij Plating Solutions de volgende onderdelen: 
 
- de acties op de bevindingen uit de vorige inspectie, 
- wijzigingen in het personeel en van de organisatie, 
- de identificatie van gevaren en de beoordeling van risico’s, 
- de aanpak van het onderhoud met nieuwe software. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- De actiepunten uit de voorgaande inspecties in 2014 zijn verwerkt in een actielijst. De actiepunten zijn  
  voldoende opgevolgd en de overtredingen zijn opgelost. 
- Het bedrijf maakt een ordelijke indruk. 
- Er is een concept procedure werkvergunningen en een -formulier opgesteld.  
- Er is aandacht voor de juiste opleidingsbehoefte bij personele veranderingen. 
- Er is een nieuwe procedure voor werkvergunningen opgesteld. 
- Er is een handboek ontwikkeld voor een nieuw digitaal onderhoudsmanagementsysteem.  
 
Verbeterpunten 
- De codering van de documenten kan eenvoudiger. 
- De lijst met gevaarlijke stoffen moet beter worden ingevuld wat betreft de hoeveelheden en locaties.  
- De benamingen binnen de veiligheidsbeoordeling wijken af van het Brzo. 
- Volledig in gebruik nemen van de software voor onderhoud. 
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- De uitvoering van veiligheidsstudies hoort bij de procedure voor de identificatie van gevaren en beoordelen  
  van risico’s en niet bij de procedure veranderingen.  
- Maatregelen moeten beter worden benoemd in de scenariobeschrijvingen. 
- De invloed van personele veranderingen en de raakpunten met veiligheid moet worden beoordeeld. 
 
Eindoordeel 
 
 

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen 
die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen. 

 


