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Werkbare
machine veiligheid
Gebruikt of ontwikkelt u machines, en wilt
u weten hoe u hun veiligheidsniveau kunt
verbeteren? Heeft u ondersteuning nodig om
CE-markeringen aan te mogen brengen? Heeft u
ongevallen of bijna-ongevallen met betrekking
tot machines of elektriciteit? Vraagt u zich af of
uw machines nog steeds voldoen aan de
laatste veiligheidsvoorschriften?
Uw voordelen
Met meer dan 30 jaar ervaring bieden we niet alleen kennis over
veiligheidsvoorschriften, we bieden u ook de modernste oplossingen.
In onze aanpak hebben we sterke aandacht voor het gedrag van de
operators. Op deze manier spelen we in op de motivatie voor maximale
productie output zonder dat dit ten koste gaat van veiligheid.
• Directe toegang tot allernieuwste oplossingen voor machineveiligheid.
• Optimalisering van de interactie tussen mens en machine; onveilige
handelingen beperken.
• Kennis van ontwikkelingen in de wereldwijde wetgeving en normalisatie
door actieve deelname aan normalisatie platforms; Machinerichtlijn,
laagspanningsrichtlijn, IEC60204-1-elektrische veiligheid van machines,
ISO13849-veiligheidsgerelateerde delen van besturingssystemen,
ISO13850-noodstop, ISO14119-vergrendelingsinrichtingen, ISO11161
geïntegreerde fabricagesystemen, ISO10218- Veiligheidseisen voor
industriële robots en nog veel meer.
• Aanpak op maat voor uw bedrijf; training en coaching.
• Onze aanpak heeft een bewezen track record in het significant
terugdringen van incidenten.
›››

Direct contact

Marc van Deursen
m.p.van.deursen@philips.com
06 21 89 50 33

Wat onze partners waarderen:

Marc van Deursen
speelde een belangrijke
rol in het verbeteren van
onze machineveiligheid
door het geven van
praktische trainingen,
professionele
risicobeoordelingen
en het aanreiken van
werkbare oplossingen.
Jason Zhu
Facility & EHS manager
Lumileds

Onze diensten
Philips Innovation Services biedt senior expertise
in machine- en elektrische veiligheid voor
de High Tech en technische maakindustrie.
Wij leveren oplossingen die de juiste balans
vinden tussen veiligheid van werknemers
en procesoptimalisatie. Wij ondersteunen
ontwerpers, bouwers en eindgebruikers van
machines. Of u nu ondersteuning nodig heeft op
uw onderhoudswerkplaats, geautomatiseerde
productielijnen, High Tech Mechatronica en
(collaboratieve) robots, wij delen graag onze kennis
en ervaring.
RI&E machineveiligheid en verbetertrajecten
Zijn uw machines onder alle omstandigheden
veilig te gebruiken?
Voldoen (het gebruik van) uw machines aan de
eisen van de Machine Richtlijn 2006/42/EG en
Richtlijn Arbeidsmiddelen 2009/104/EG?

Advies inzake CE-markering
Wij ondersteunen bedrijven die willen aantonen
dat hun producten voldoen aan de eisen van de
van toepassing zijnde Europese richtlijnen
(CE markering) Trainingen elektrische veiligheid
Trainingen machineveiligheid
IEC60204-1 Elektrische veiligheid voor
machines; ISO12100 Risicobeoordeling ontwerp voor veiligheid;
ISO13849 Functionele veiligheid.
Trainingen elektrische veiligheid
NEN3140, Basiskennis elektrische veiligheid.
Incident onderzoek volgens het ‘geen schuld‘
principe waardoor duurzame oplossingen
geleverd worden.

Afspraak maken
Wij bespreken graag uw veiligheid gerelateerde ambities en uitdagingen.
Neem vrijblijvend contact op met: m.p.van.deursen@philips.com, 06 21 89 50 33

Wij zijn de arbo- en milieu adviseurs van Philips Innovation Services
Ons team van 30 adviseurs draagt al 20 jaar zorg voor de gezondheid, veiligheid en welzijn
van werknemers. Wij zien een gezond personeelsbestand als het hart van een gezond bedrijf.
Lees ons verhaal op: www.innovationservices.philips.com/environment
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