Samenvatting Brzo-inspectierapport Technoplating
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.
Algemene informatie
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 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 30 september 2014 controleerde een inspectieteam het bedrijf Technoplating Nijkerk B.V. te Nijkerk. 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.
Op 30 september 2014 lieten de inspecteurs 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 Technoplating?
Technoplating verchroomt en vernikkelt metalen onderdelen voor verschillende industrieën.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Technoplating:
- de veilige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden,
- het voorbereid zijn op noodsituaties,
- de stoffenlijst voor de hulpverleningsdiensten.
Resultaten
Wat was op orde
Technoplating laat zien dat zij naar aanleiding van de bevindingen in 2013 het
veiligheidsmanagementsysteem weer verder heeft verbeterd.
Om ervoor te zorgen dat onderhoudswerkzaamheden veilig worden uitgevoerd is een werkwijze beschreven.
De betrokken medewerker is bekend met de werkwijze en volgt deze. In de werkwijze is de stap voor het
beoordelen van de risico's bij onderhoudswerkzaamheden nieuw. Deze wordt op dit moment ingevoerd in de
organisatie.
Technoplating is goed voorbereid op noodsituaties. Hiervoor is een bedrijfsnoodplan aanwezig. Het bedrijf
laat zien dat dit plan ook wordt geoefend.
Er is een actuele stoffenlijst voor de hulpverleningsdiensten beschikbaar.
Verbeterpunten (geen overtredingen)
De werkwijze voor het veilig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden (werkvergunningen) moet worden
aangevuld. Deze is nu niet van toepassing op eigen medewerkers en dit moet wel.
De stoffenlijst moet worden aangevuld met de identificatienummers van de gebruikte stoffen (CAS- en Gevinummers) en de gevaarlijke stoffen in de procesbaden.
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Overtredingen
Er zijn geen overtredingen aangetroffen.
Eindoordeel
Technoplating laat een proactieve houding zien.
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs enkele 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.
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