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Wat is Bikker'Safety
Bikker'Safety is het bedrijf dat u adviseert, ondersteunt en verder
helpt ontwikkelen in de veiligheid.
Bikker'Safety is opgericht door Marcel Bikker en werkt vanuit
Benschop (Utrecht).
Marcel heeft de studie Integrale Veiligheidskunde gevolgd aan de
Hogeschool Utrecht en daarnaast de studie Specialist Risico's en
Veiligheid aan het NIFV Nibra te Arnhem. Met deze achtergrond en
door zijn interesse in de echte veiligheid is hij Bikker'Safety
begonnen. Met echte veiligheid bedoelt hij de veiligheid die werkt
vóór het bedrijf of de organisatie; de functionele veiligheid.
Bij Bikker'Safety geloven wij dat de echte veiligheid alleen bereikt kan
worden door een integrale veiligheidsaanpak bestaande uit
Samenhang en Samenwerken.
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Wat doet Bikker’Safety
Bikker’Safety is een jong en klein bedrijf, wij zijn zeer flexibel in onze werkzaamheden.
Onze integrale werkwijze zorgt ervoor dat wij als bedrijf veel verschillende onderdelen
van de veiligheid begrijpen en vaak ook zelf kunnen uitvoeren.
Zo kunnen wij veiligheidsdocumenten voor u opstellen, grotere zoals
bedrijfsnoodplannen en RI&E’s maar ook kleinere verslagen die onderdeel zijn van
een groter geheel.
Een belangrijk onderdeel van veiligheid is het informeren over en implementeren van
de werkwijzen, instructies en veranderingen in de veiligheid aan het personeel, partners
en/of de omgeving. Want een goed veiligheidsidee kan pas echte veiligheid worden als je
het kan vertalen naar de praktijk en als je anderen meekrijgt. Bikker’Safety geeft daarom
ook les over veiligheid.
Door de integrale methode van Bikker’Safety en onze kennis over de verschillende
soorten partners en hun werkwijzen, zijn wij zeer geschikt voor het begeleiden en
oplossen van trajecten/conflicten tussen overheid en bedrijven.
Naast projecten en processen met verschillende veiligheidspartners adviseert,
begeleidt en ondersteunt Bikker’Safety ook bij interne projecten en processen.
Als externe specialisten is Bikker’Safety in de perfecte positie om met een frisse maar
professionele blik naar de veiligheid in uw organisatie te kijken.
Naast alle documenten en procedures is het beoefenen van de veiligheid ook een
belangrijk punt, zoals het houden van een ontruimingsoefening. Ook bij het organiseren
en houden van oefeningen willen wij u graag van dienst zijn.
Op onze website vindt u meer informatie over Bikker’Safety en worden de onderstaande
werkzaamheden verder toegelicht:
Bedrijfsnoodplan, Beoordelen/audits, Controleren, Een externe blik, Les over veiligheid,
Ontwerpen/innovatie, Procesveiligheid, Project begeleiding, Rampen- en
ontruimingsoefening, RI&E, Veiligheidsadviseur ADR – RID – ADNR,
Veiligheidsmanagement en Veiligheidsplannen.
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