
Uw Safety Network Partner 

voor veiligheidstoezicht en -middelen



OVER ONS 
TSA Safety Services zorgt voor een veilige werkomgeving  

door gekwalificeerde veiligheidsfunctionarissen in te 

zetten bij risicovolle werkzaamheden. Met bijna 30 jaar 

ervaring, meer dan 200 gepassioneerde medewerkers en 

door onze landelijke dekking werken wij aan een toekomst 

waarin kennis, betrouwbaarheid, kwaliteit en innovatie 

centraal staan. Vanuit de (petro)chemie en maritieme 

sector is TSA in de loop der tijd gegroeid naar een speler 

die in vrijwel alle sectoren actief is.

Naast veiligheidstoezicht zijn wij uw partner voor 

gasdetectie, elektronisch veiligheidstoezicht, Castell 

sleutel vergrende lingen en voorzien wij u graag van 

deskundig advies.

ONS DOEL EN 
STREVEN IS OM 
SAMEN MET U TE 
STUREN OP NUL 
INCIDENTEN.



VEILIGHEIDSTOEZICHT 

Een veilig verloop van werkzaamheden is essentieel voor uw 

medewerkers, middelen en organisatie. Een effectieve veiligheids-

organisatie is zodanig ingericht dat risico’s worden voorkomen of 

beperkt. Onze gekwalificeerde veiligheidsfunctionarissen houden 

toezicht op het veilig uitvoeren van risicovolle werkzaamheden. 

Veiligheidsfunctionarissen:

•  Buitenwacht/ mangatwacht;

•  Heetwerkwacht/ industrieel brandwacht;

•  Areawacht/ zonewacht;

•  Operationeel veiligheidskundige;

•  Middelbaar veiligheidskundige;

•  Gasanalist;

•   Deskundig leidinggevende projecten  

(DLP en R-DLP);

•  Verkeersregelaar;

•  Overige functies in overleg beschikbaar.

Elektronisch veiligheidstoezicht 

Naast het inzetten van veiligheids functio narissen kunnen wij u 

ook ondersteunen met elektronisch veiligheidstoezicht. Met behulp van 

toepassingen zoals camera-, monitoring- en registratiesystemen houden wij 

continu de veiligheid in de gaten. Ons systeem is modulair en kan aan uw 

wensen of project aangepast worden. Door elektronisch veiligheidstoezicht 

te combineren met ‘traditioneel’ veiligheidstoezicht, realiseren wij een 

optimale combinatie tussen techniek en menselijke deskundigheid. Het 

veiligheidsbewustzijn brengen wij hiermee naar een nog hoger niveau.

Trendanalyse

Aanvullend kunnen wij voor u een trendanalyse verzorgen op basis van 

waarnemingen en dag rapportages. Deze analyse geeft u een compleet 

beeld van de veiligheidssituatie en stelt u in staat om snel en adequaat te 

reageren op afwijkingen en/of onveilige situaties.

Shutdown Management

Wilt u volledige begeleiding van projecten, turnarounds en evenementen op 

het gebied van veiligheidstoezicht, elektronisch veiligheidstoezicht, veilig 

werken en veiligheidsmiddelen? Dan adviseren wij u graag in Shutdown 

Management.



RENTAL, SALES & 
MAINTENANCE
Gasdetectie  

Er kunnen veiligheids- en gezondheidsrisico’s optreden, 

wanneer onbedoeld en onbewust medewerkers worden 

blootgesteld aan giftige en/of brandbare gassen en 

dampen of aan een afwijkend zuurstofpercentage.  

Het continu monitoren van de luchtkwaliteit voorkomt 

dit. Wij adviseren u graag over de huur, koop en het 

onderhoud van gasdetectie apparatuur en beschikken 

over een breed assortiment van draagbare en 

stationaire gasdetectie apparatuur.  

Castell sleutelvergrendelingen 

Wij zijn exclusief distribiteur voor Castell 

sleutelvergrendelingen in de Benelux. 

Om veilig met apparatuur en machines 

in o.a. de industrie, energie, transport en 

machinebouw om te kunnen gaan, is een goede 

sleutelvergrendeling essentieel. Met bijna 

100 jaar ervaring is Castell de specialist van 

geïntegreerde veiligheidssystemen. Voor elk 

project adviseren wij een passende oplossing.



CONNECTING THE SAFETY DOTS

door samenwerking. Iedere onderneming heeft zijn eigen 

identiteit en cultuur. Door deze te bundelen bieden we een 

integrale veiligheidsaanpak.

Onze integrale veiligheidsaanpak kenmerkt zich door:

•  Flexibiliteit en kwaliteit;

•  Risico’s van de klant centraal stellen;

•  Ontzorgen met gepassioneerde werknemers;

•  Verschil maken door veiligheidsbewustzijn te verbeteren.

Meer veiligheid door samenwerking

Met ruim 500 medewerkers, verspreid over 7 gespecialiseerde bedrijven, 

werken wij door heel Nederland samen om de wereld veiliger te maken! 

Ook al werken we in verschillende ondernemingen, we bouwen samen 

aan een toekomst waarin kennis, betrouwbaarheid, kwaliteit en innovatie 

centraal staan.

Wij maken de wereld veiliger

De diversiteit van onze bedrijven is onze kracht. We versterken elkaar 



PARTNERS VAN THE SAFETY NETWORK

Albert Plesmanweg 4

4462 GC Goes

+31 (0)113 33 10 10

info@tsa-bv.nl

www.tsa-bv.nl




