Detachering preventieadviseur

ADR

Risicoanalyses

Sloopopvolgingsplan

Veiligheidscultuur
VCA- en ISO-zorgystemen
EHS-audits

Let us inspire you to become
a safe and sustainable company

Milieuadvies en -vergunningen

Veiligheidscoördinatie
en -toezicht

Brand- en explosieveiligheid

Asbestinventaris, -analyse en -saneringsadvies
Luchtmetingen

Diensten
Arbeidsveiligheid
Van risicoanalyse, training en coaching tot het implementeren van een helder
preventiebeleid, onze preventieadviseurs zoeken steeds naar werkbare
oplossingen om je medewerkers te motiveren veilig te werken. Ook kan je
tijdeljk of langdurig beroep op hen doen voor ondersteuning IDPBW.

We are experts

Contact

Als onafhankelijk expert in veiligheid, milieu en asbest
zetten wij bedrijven en organisaties op weg naar een
duurzame toekomst.

Met kantoren in Glabbeek en Sint-Niklaas zijn we over
heel Vlaanderen een partner voor kleine en grote
bedrijven. Hopelijk binnenkort ook voor jou?

Why us
Asbestlabo
Als erkend asbestlaboratorium en Tracimat deskundige helpen we
particulieren en professionals met elke vraag over asbest. Ons ervaren
team levert kwaliteit bij de eenvoudigste analyse tot het management
van de sloop van industriële installaties en gebouwen.
Milieu
Of het nu gaat om nieuwe regelgeving, milieuzorgsystemen of
vergunningen, ons advies is steeds to the point. Ook als externe
milieucoördinator kan je ons inschakelen.
Opleidingen
Met expertise uit het veld, praktijkgerichte info en volledig op maat
maken onze opleidingen het verschil.
Veiligheidscoördinatie
Zowel voor veiligheidscoördinatie, veiligheidstoezicht als safety
management is jouw werf bij ons elke dag opnieuw in veilige handen.

Bij Abesco nemen we geen genoegen met theorie, wij
willen onze klanten onafhankelijk, bruikbaar en correct
advies op maat geven. Niet alleen advies trouwens, graag
stropen wij ook de mouwen op bij het uitrollen van deze
verbeteracties.
Sinds 2001 groeiden we uit tot een hecht team van
meer dan 35 gedreven preventieadviseurs, veiligheidsen milieucoördinatoren. Stuk voor stuk voortrekkers die
enthousiasme voor hun projecten combineren met een
grondige vakkennis en een persoonlijke aanpak.
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