Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Synerlogic te Graafsingel 18
22, Duiven
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzobedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op
www.brzoplus.nl.
Algemene informatie
Doelstelling van de inspectie
Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf
aan die eisen voldoet.
Doelstelling van de samenvatting
Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?
Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken
hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over
oen periode van vijfjaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.
Inleiding
Op 2 oktober 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf
Synerlogic (verder te noemen Synerlogic). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 2 oktober 2018 bekend
gemaakt aan het bedrijf.
Wat vooreen bedrijf is Synerlogic?
Synerlogic produceert reinigings- en desinfectiemiddelen voor de voedingsmiddelenindustrie en de
agrarische sector vervaardigd en bewerkt voedingsmiddelen en diervoeding.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Synerlogic de volgende onderdelen:
- de organisatie en het personeel
- de voorbereiding op noodsituaties
Resultaten
Wat was op orde?
Synerlogic schenkt veel aandacht aan het opvolgen van de bevindingen uit de voorgaande inspectie.
De taken en verantwoordelijkheden van het personeel zijn gedetailleerd vastgelegd op alle organisatorische
niveaus. Er is aandacht voor het bewustzijn dat voortdurende verbetering nodig is.
Wat waren de verbeterpunten?
- Er zijn zeer veel procedures en formulieren die gebruikt moeten worden, dit kan ten koste gaan van de
effectieviteit en het overzicht. Waar mogelijk dient het aantal te gebruiken procedures en formulieren beperkt
te worden.
- Er is niet vastgelegd hoe met (onder)aannemers wordt omgegaan.
- De procedure voor de planning voor noodsituaties moet concreter aangeven met welke methodiek de
voorzienbare noodsituaties in beeld worden gebracht zodat er een passend en geschikt noodplan opgesteld
kan worden. Het huidige noodplan is wel compleet maar moet beter worden toegespitst op noodsituaties
waarbij grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen bij betrokken zijn die specifiek voor kunnen komen bij
Synerlogic.

Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.
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