
De combinatie van advies, training 

en uitvoering maakt dat bedrijven in All Prevent 

een allround partner hebben. 

Het netwerk verbindt onze bedrijven. Zo geven we diepere inhoud aan de 

groei en ondersteunen en versterken we elkaar op het gebied van expertise 

en extra verkoopmogelijkheden. Met deze verandering versterken we het 

netwerk van bedrijven. Zij ondersteunen en versterken elkaar op gebied 

van expertise en extra verkoopmogelijkheden. 

The Safety Network, en de afspraken die door de bedrijven gemaakt zijn, 

vormen een nieuw kwaliteitslabel voor onze dienstverlening. Dit biedt voor 

jou als medewerker van één van deze bedrijven een belangrijke toegevoeg-

de waarde.

TEAMWORK
De bedrijven TSA Safety Services en Products, 

S2N, Apply Groep, Jonkman opleidingen en All 

Prevent vormen sinds enkele jaren de TSA Safety 

Group. Sinds 1 oktober jongst-leden maakt ook 

de combinatie van Falck Prevention en Products  

hier deel van uit. 

Deze samenwerking van bedrijven verandert per 

1 januari van naam en wordt The Safety Network.

“De naam zat niet lekker”, zegt Rody Degel-

ing. “Het zorgde voor veel onduidelijkheid om-

dat er binnen de groep nog een bedrijf actief 

is onder dezelfde naam. Daar zetten we nu 

een streep onder door een nieuw merk neer te 

zetten dat precies zegt wat we doen en waar 

we als groep voor staan. The Safety Network is 

een samenwerkingsverband tussen gespeciali-

seerde bedrijven op gebied van (brand)veiligheid  

en arbozorg die elkaar aanvullen en versterken 

door middel van kwaliteit, kennis, betrouw- 

baarheid en innovatie.”
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ALL PREVENT

HOE GAAN 
WE TE WERK?

WAT KUNNEN 
WIJ VOOR U DOEN?

All Prevent verzorgt al sinds 1995 een breed scala aan veiligheidsdiensten 

in Nederland en België. De combinatie van advies, training en uitvoering 

maakt dat bedrijven in All Prevent een allround partner hebben. All Prevent 

adviseert op het gebied van:

• Opstellen VeiligheidsBeheerSysteem (VBS) voor BRZO-bedrijven;

• Inrichting van de bedrijfshulporganisatie, het bijbehorende 

bedrijfsnoodplan, ontruimingsplan en mogelijke crisisbeheersingsplan;

• Het doen van een Risico Inventarisatie & Evaluatie met presentatie;

• Brandveiligheid in de brede zin, van het opstellen/herijken van de Fire 

Hazards Standards tot de brandveiligheidscomponent in het aanvragen 

van bouw- of gebruiksvergunningen;

• Safety Marking©, waarbij de signs worden ingeregeld en aangebracht 

conform de tekening (onderdeel van het bedrijfsnoodplan);

• Opleidingsplan ter ondersteuning van een gedragsveranderprogramma;

• Ondersteuning HAZOP/HAZID-studies;

• Opzetten/inrichten en begeleiding implementatie van een 

veiligheidsbeheer- of een kwaliteitsbeheersysteem volgens BRL, VCA (*, 

** of P) of VCU en ISO 9000.

Kennis, betrokkenheid bij het bedrijfsproces van de klant en een sterke intuïtie voor veilig-

heid vormen de kracht van All Prevent. In onze werkwijze gaan we uit van betrokkenheid 

bij uw bedrijfsvoering. Bij alles wat we doen op het gebied van advisering, training en 

uitvoering, is het ontzorgen van de klant ons uitgangspunt. 

Detacheren

Veiligheidskundigen op OVK-, MVK- en HVK-

niveau. Voor alle bedrijven op projectmatige 

basis inzetbaar.

Logistieke veiligheid 

Adviseur als Specialist Gevaarlijke Stoffen en 

Veiligheidsadviseur Vervoer Gevaarlijke Stoffen. 

PGS gerelateerd.

Maatwerkopleidingen 

Trainingen gerelateerd aan de RI&E en BHV-

plan van een bedrijf zoals BHV, EHBO, meten 

gassen/dampen, etc. Altijd op maat gemaakt 

en dus direct bruikbaar bij de klant. Tevens 

trainingen Gevaarlijke Stoffen.

RI&E - BHV-advies 

RI&E’s en updates opstellen en PvA begeleiden. 

Tevens voor BHV en BNP.

Specialist gevaarlijke stoffen 

Advies t.a.v. logistieke veiligheid m.b.t. gevaar-

lijke stoffen zowel fysiek als digitaal in alle 

modaliteiten alsmede multimodaal.

Safety marking 

Ontruimingstekeningen en de bijbehorende mar-

keringen (pictogrammen).

Arbo veiligheid

Optreden als preventiemedewerker op parttime 

basis en op abonnementsbasis.

Systeembouw ISO-VCA 

ISO, VCA, OSHAS managementsystemen.

Milieubegeleiding

Voorbereiding milieuvergunning, optreden 

als milieu-adviseur in de vorm van MMK en 

afvalstoffen beleid (vooral via specialist GS).

All Prevent gaat voor een jarenlange relatie met klanten. Wij werken veel in de industrie, de maritieme sector en de 

logistiek, maar ook in scholen, ziekenhuizen, kantoren en bij evenementen. Kenmerkend voor onze dienstverlening 

is de kennis van het bedrijfsproces en de verdieping in de specifieke situatie en de bedrijfscultuur van onze klant. 
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