
Indien uw bedrijfslocatie ISPS gecertificeerd is dient u er ook voor te zorgen dat uw
beveiligingsorganisatie blijft voldoen aan de gestelde eisen uit de (ISPS) wet- en regelgeving.
In de praktijk zien wij echter veelal het volgende:

• De verplichte ISPS-oefeningen en ISPS-evaluaties worden niet (tijdig) uitgevoerd en
gerapporteerd aan de Havenautoriteit;

• De ISPS-oefeningen zijn niet realistisch, een papieren tijger of worden uitgevoerd door de
zittende beveiligingsdienstverlener (minder objectiviteit);

• Wijzigingen in de organisatie en inrichting worden niet gemeld en het PFSP wordt niet
periodiek geactualiseerd;

• Door gebrek aan onderhoud aan uw PFSP is de ISPS-hercertificering een tijdrovende
terugkerende opdracht.

Dit resulteert in problemen tijdens de periodieke controles door uw Havenautoriteit wat kan
leiden tot extra controles, hogere kosten en in extreme gevallen zelfs tot (tijdelijke) intrekking
van het certificaat.
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ISPS IN CONTROL

Om onze opdrachtgevers volledig te ondersteunen bieden wij onze ISPS In Control service
aan. Dit houdt in dat Octant QHSSE Consultants u ontzorgt en alle ISPS-activiteiten voor uw
organisatie uitvoert. Onze Security consultants doen dit als volgt:

ISPS KWARTAAL 
OEFENING

4X PER JAAR

Wij maken een jaarplanning op basis van realistische scenario’s. De 
oefeningen worden voorbereid, uitgevoerd en gerapporteerd door Octant. 
Deze oefeningen dragen altijd bij aan de verhoging van het 
beveiligingsbewustzijn. 

JAARLIJKSE ISPS 
OEFENING*

1X PER JAAR

Deze oefeningen worden vaak gecombineerd met scenario’s uit het 
bedrijfsnoodplan. Bij deze “grote” oefening kan worden samengewerkt 
met uw BHV-organisatie en relevante overheidsinstanties. Voorbereiding, 
uitvoering en rapportage wordt verzorgd door Octant. 

EVALUATIE 
BEVEILIGING

1X PER JAAR

Samen met u evalueren wij de beveiliging. We kijken naar incidenten en 
ontwikkelingen en bespreken mogelijke verbeterpunten. Octant verzorgt 
de rapportage van de evaluatie en verstuurd deze naar de Havenautoriteit. 

BIJWERKEN 
PFSP EN 

PROCESSEN

1X PER JAAR EN INDIEN NODIG

Wij houden uw PFSP en procedures up-to-date met nieuwe wet- en 
regelgeving en voeren waar nodig verbeterpunten door. Hierdoor blijft uw 
PFSP altijd actueel en is ISPS-hercertificering eenvoudig. 

ISPS IN CONTROL
Door bovenstaande acties gestructureerd uit te laten voeren door Octant,
werkt u aan continue verbetering van uw beveiliging en voldoet u altijd
aan de ISPS-verplichtingen. U bent in Control!

INVESTERING

• ISPS in control één jarig contract: €3.000,- per jaar
• ISPS in control drie jarig contract: €2.500,- per jaar
*ISPS in Control zonder jaarlijkse “grote” oefening is ook mogelijk, vraag naar de voorwaarden

VOORDELEN

• Tijdig en juist voldoen aan ISPS-verplichtingen
• Optimaliseren van beveiliging en beveiligingsbewustzijn
• De adviseurs van Octant als vraagbaak voor ISPS- en beveiligingsvraagstukken
• Het eenvoudig doorlopen van de periodieke her-certificering

OVER OCTANT QHSSE CONSULTANTS

Sinds 2005 zijn de Security Consultants van Octant actief in de Nederlandse en Buitenlandse
havens. Naast ISPS adviseren zij onze opdrachtgevers over AEO, TAPA, ISO 28000 (Supply
Chain Security) en ISO 22301 (Business Continuity), het verhogen van de Security Awareness
op de werkvloer en het beheersen van alle beveiligingsrisico’s. Onze kracht is onze praktische
vakkennis en uitvoering! Sinds de invoering van ISPS in 2004 hebben wij vele havenfaciliteiten
geholpen met het behalen (én behouden!) van hun ISPS certificaat.
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