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Alert, focus op veiligheid wil bijdragen aan een incidentvrije wereld. Ons doel is 
menselijk leed, schade, milieu-incidenten en omgevingshinder te voorkomen. 
Wij bereiken dit door inzet van gemotiveerde, pro-actieve en betrokken medewerkers 
die breed zijn opgeleid en ruime ervaring hebben. Zij hebben kennis van, en handelen 
volgens, de ‘best practices’ in hun vakgebied.

Wat wij doen
Ons bedrijf focust zich op het leveren van een compleet veiligheidsconcept. 
Dit doen wij op basis van vier verschillende diensten. Zo inventariseren wij 
veiligheidsrisico’s binnen uw organisatie en helpen u deze te voorkomen. 
Ook detacheren wij veiligheidsmedewerkers. Om uw en onze medewerkers 
goed te ondersteunen, leveren en onderhouden wij een groot assortiment 
veiligheidsmiddelen en services. Tot slot geven wij veiligheidsopleidingen en 
trainingen. Niet alleen standaard cursussen maar ook maatwerk.

Alert Preventie Advies
Voor MKB bedrijven in Groningen, Friesland en Drenthe bieden wij het Alert Preventie Advies. Dit is een gratis 
veiligheidscheck die wij op uw bedrijfslocatie uitvoeren. Hierbij neemt één van onze veiligheidsprofessionals uw 
bedrijfsveiligheid op een pro-actieve manier onder de loep. Op hoofdlijnen kijken wij naar de (werk)processen 
en geven een eerste advies om de veiligheid binnen uw organisatie te vergroten. Ons Alert Preventie Advies is 
vrijblijvend en zonder enige verplichting. 

Natuurlijk helpen wij u vervolgens graag verder met het implementeren van onze adviezen.

Wij zijn Alert

Veiligheidsadvies
Onze veiligheidskundigen brengen met een heldere analyse veiligheidsrisico’s 
binnen uw bedrijf in kaart. Deze presenteren wij in een gedegen adviesrapport 
met concrete oplossingen voor het verbeteren van de veiligheid in uw 
organisatie. Wij ondersteunen u ook bij het implementeren van deze adviezen. 
De kennis, ervaring en bevlogenheid van onze medewerkers staan garant voor 
een deskundige uitvoering. Niet alleen qua beleid, maar ook in de praktische 
toepassing hiervan.

Onze motivatie



Opleiding 
en training
Alert geeft standaard en 
specialistische veiligheidsopleidingen 
en -trainingen. Dit doen wij op ons 
les- en oefencentrum in Delfzijl. 
Ook ontwikkelen wij maatwerk-
opleidingen die volledig zijn 
toegespitst op de veiligheidsvraag 
binnen uw organisatie.

Specialistisch:
• Gasmeetdeskundige 
• Mangatwacht
• Adembescherming

Standaard:
• BHV 
• EHBO
• VCA

Detachering veiligheidspersoneel
Alert detacheert veiligheidspersoneel met verschillende opleidings-
niveaus. Onze veiligheidskundigen (HVK, MVK en IVK) zijn inzetbaar 
als ondersteuning of vervanging van uw eigen medewerkers. 

Ook leveren wij brandwachten en mangatwachten die voor korte of 
langere tijd bij u aan de slag kunnen. Onze detacheringsmedewerkers 
zijn goed opgeleid en hebben veel ervaring. Alert levert flexibel en 
vakkundig personeel.

Bijzonder zijn onze rescue teams. Toegespitst op verschillende
risico’s kunnen wij meerdere eigen rescue teams samenstellen. 
Deze zijn op afroep beschikbaar om gevaarlijke werkzaamheden op 
uw bedrijf te ondersteunen. 

Veiligheidsmiddelen en service
Alert levert en onderhoudt een groot assortiment 
veiligheidsmiddelen. Deze zijn bij ons te koop of te 
huur. Het aanbod is heel divers. Het gaat bijvoorbeeld 
om gasdetectie-apparatuur, ademluchtapparatuur, 
blusmiddelen, reddingsmiddelen, PBM- en EHBO-
materialen. De producten kunnen bij ons worden 
afgehaald of wij brengen ze bij u op locatie.

Onze onderhoudsafdeling beschikt over eigen 
faciliteiten voor het keuren van elektrisch gereedschap, 
kleine blusmiddelen, trappen, ladders en rolsteigers, 
ademluchtflessen en -compressors en valbeveiligingen.
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Veiligheidsadvies
• Compleet veiligheidsconcept
• Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
• VCA certificering
• Toolboxmeetings
• Alert Preventie Advies

Detachering veiligheidspersoneel
• Veiligheidskundigen (HVK, MVK en IVK)
• Brandwachten
• Mangatwachten
• Rescue teams
• Stralings- en gasmeetdeskundigen

Veiligheidsmiddelen en service
Verhuur, onderhoud en verkoop van
• Gasmeetapparatuur
• Adembescherming
• Valbeveiliging
• Blusmiddelen
• PBM en reddingsmiddelen
• EHBO materialen

Opleiding en training
• Gasmeetdeskundige
• Mangatwacht
• Adembescherming
• BHV
• EHBO
• VCA
• Maatwerkopleidingen

Onze diensten


