jouw EIGEN Veiligheidsapp
Jouw medewerkers meer veiligheidsbewust

Veilig,
toegankelijk
en volledig
Veiligheid op de bouwplaats is topprioriteit.
Werkgevers zijn continu op zoek naar
manieren om de werkomgeving van
medewerkers veiliger te maken. Ons
uitgangspunt is dat een veiligere
werkomgeving alleen te bereiken is
wanneer dit voor medewerkers op een
laagdrempelige manier gefaciliteerd wordt.
De Veiligheidsapp is dé smartphone app
die dit aanbiedt. De Veiligheidsapp vergroot
niet alleen het veiligheidsbewustzijn,
maar geeft ook het inzicht om te blijven
verbeteren op het gebied van veiligheid.

Een eigen bedrijfsspecifieke app
Onze Veiligheidsapp is een tool voor smartphones. Met de Veiligheidsapp hebben werknemers
alle tools om een veilige werkplek te garanderen, altijd bij de hand. Informatie, bijvoorbeeld uit
toolboxtrainingen, is makkelijk terug op te zoeken en werkplekinspecties worden met behulp van
de app gemakkelijk uitgevoerd en opgestuurd. Gevaarlijke situaties én genomen maatregelen
worden eenvoudig gemeld. Doordat alle ingevulde formulieren overzichtelijk op één plek zijn
terug te vinden, is het gemakkelijk om te leren en te blijven verbeteren.
Wij maken de Veiligheidsapp uniek en bedrijfsspecifiek. Dit betekent dat je zelf de functies kiest
die voor jouw bedrijf relevant zijn. Wij ontwerpen de app in de gewenste (huis)stijl en de app is
gemakkelijk zelf te beheren via ons gebruiksvriendelijke online beheerportaal.
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Alle functionaliteiten die de Veiligheidsapp biedt, zijn

overzichtelijk weergegeven wanneer de Veiligheidsapp wordt
geopend. De indeling van de menu’s en de structuur van eventuele
submenu’s passen we passen we aan op jouw wensen.

Functionaliteiten Veiligheidsapp
De Veiligheidsapp kent veel mogelijkheden. De meest gebruikte functies geven we in deze brochure weer. Nog extra
wensen en ideeën? We zoeken graag uit of dit mogelijk is. Zo maken we de Veiligheidsapp samen met onze gebruikers
steeds beter.

Toolboxen

Voor alle medewerkers inzicht in de georganiseerde Toolboxmeetings.

Zo is informatie over een bepaald onderwerp ook na de Toolboxmeeting eenvoudig
terug te vinden. Ook is de registratie over wie welke Toolboxen gevolgd hebben,
eenvoudig bij te houden. Via het handtekeningformulier in de Veiligheidsapp zetten
medewerkers hun handtekening wanneer ze een Toolbox hebben bijgewoond.

Een melding maken
Medewerkers maken eenvoudig
een melding (met foto) van een
onveilige situatie of een (bijna)
ongeval. De meldingsformulieren
zijn volledig aan te passen aan jouw
wensen. Zo is het eenvoudig toe

LMRA

De LMRA-checklist

altijd bij de hand via de
Veiligheidsapp

te voegen dat medewerkers direct
een verbetervoorstel indienen
wanneer ze een onveilige situatie
gesignaleerd hebben.

Instructies

Instructies, bijvoorbeeld

voor BHV-ers, zijn via de Veiligheidsapp
terug te vinden als PDF-bestand. Jouw
medewerkers pakken dit er op deze
manier gemakkelijk bij wanneer ze het
nodig hebben.

Pushberichten
Updates, zoals een
nieuwsbericht, kan je direct
kenbaar maken aan je
medewerkers door hen een
pushbericht te sturen. Dit
bericht verschijnt als een

Checklisten en
(werkplek)inspecties
Geen inspectieformulieren

pop-up op de telefoons

meer op papier. Deze vullen

van de gebruikers van de

de verschillende medewerkers

Veiligheidsapp.

eenvoudig via de app in. De
formulieren passen we aan de
wensen van jouw bedrijf aan. Met
een druk op de knop sturen jouw
medewerkers de formulieren
direct op naar bijvoorbeeld de
veiligheidscoördinator.

Functionaliteiten
Veiligheidsapp
Gevaarlijke stoffen

Werken

jouw medewerkers met gevaarlijke
stoffen? Alle informatie m.b.t.
gevaarlijke stoffen vinden zij terug in
de Veiligheidsapp. Via de zoekfunctie
vinden medewerkers direct de
gevaarlijke stof waarover ze informatie
willen vinden.

Direct bellen

Met één

druk op de knop leggen
medewerkers contact met de
veiligheidscoördinator

Nieuwsupdates

Nieuwsupdates,

bijvoorbeeld over hittemaatregelen of een verslag
van een veiligheidstraining, zijn eenvoudig te
plaatsen in de Veiligheidsapp.

De beheerdersomgeving
Op itc.deomgevingsapp.com vind je het online beheerportaal. Met jouw inloggegevens pas je gemakkelijk zelf de
inhoud van jouw Veiligheidsapp aan.

De handigste tips & tricks voor het beheren van jouw Veiligheidsapp leggen we natuurlijk
aan je uit en delen we met je. Zo maken we het gebruik van de Veiligheidsapp binnen jouw
organisatie zo gemakkelijk mogelijk.

Via een overzichtelijk menu kan je
de inhoud van de app gemakkelijk
aanpassen. Zo voeg je eenvoudig
nieuwsberichten en foto’s toe.

Ook is in één oogopslag duidelijk hoeveel
werknemers een nieuw bericht heeft
bereikt en hoe vaak de Veiligheidsapp in
een bepaalde periode is gebruikt.

Checklistportaal
Het overzicht van alle ingevulde formulieren (zoals werkplekinspecties en ondertekende toolboxen)
vind je online terug. Geen gedoe meer met losse papieren dus.
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Overzicht bijgewoonde toolboxen
per medewerker

Ingevulde werkplekinspectie

Kiest jouw organisatie ook voor
de Veiligheidsapp
Dan doorlopen we de volgende stappen om de Veiligheidsapp te ontwikkelen:
1

We bepalen met elkaar de functionaliteiten van de Veiligheidsapp;

2

We bepalen met elkaar de gewenste (huis)stijl van de Veiligheidsapp;

3

Wij leggen het conceptontwerp ter beoordeling aan jou voor;

4

Wij richten de Veiligheidsapp en het Checklistportaal verder in;

5

Wij dienen de Veiligheidsapp in ter goedkeuring bij Apple en Google;

6

Wij maken een beheerdersportaal voor de Veiligheidsapp en jij ontvangt de inloggegevens;

7

Wij leggen aan jouw team uit hoe de Veiligheidsapp gebruikt kan worden;
Wij helpen je verder dan alleen met de techniek en het design van de Veiligheidsapp. Het gebruik van
de Veiligheidsapp vraagt vaak om een cultuurwisseling binnen de organisatie. Samen met jou maken
we een plan van aanpak hoe we de Veiligheidsapp goed in de organisatie kunnen implementeren.

Kosten

De Veiligheidsapp is beschikbaar voor €4.950,(excl. €100 hosting per maand)

Voor deze prijs bieden wij een complete Veiligheidsapp en Checklistportaal aan met de functionaliteiten
zoals beschreven in deze brochure. Maar heeft jouw organisatie specifieke wensen die geïntegreerd
moeten worden in de Veiligheidsapp? Veel is mogelijk en we maken graag een offerte op maat.

Tools
Naast de Veiligheidsapp ontwikkelen wij ook andere digitale tools. Onze andere tools zijn erop
gericht om de communicatie tijdens bouw- en infraprojecten net wat gemakkelijker, inzichtelijker
en omgevingsvriendelijker te maken.

Laagdrempelig, direct en digitaal
Alleen maar communiceren via brieven en telefoontjes naar de
omgeving in je projectgebied? Dat is allang verleden tijd! In dit
smartphone tijdperk biedt onze Omgevingsapp de mogelijkheid
om op een laagdrempelige en aantrekkelijke manier te
communiceren met de projectomgeving.
www.omgevingsapp.com

Beoordelingen, recensies en VPI’s
Begrippen die niet meer weg te denken zijn bij bouwprojecten. Onze
Omgevingsmeter is een online en offline tool, die inzichtelijk maakt
hoe omwonenden en andere stakeholders een bouwproject ervaren.

www.omgevingsmeter.nl

Overzicht, transparantie en digitaal
Een bouwproject in je nabije omgeving of misschien zelfs voor je deur
levert vragen op. Het is dan ook niet voor niks dat een projectteam
veel meldingen ontvangt van stakeholders rondom het projectgebied.
Ons OM Portaal is een online platform dat helpt bij het transparant
registreren van alle binnen gekomen meldingen. Overzicht
gegarandeerd.

www.omportaal.nl

Persoonlijk, maatwerk en makkelijk
Hoewel digitale communicatiemiddelen tegenwoordig erg populair
zijn, waarderen veel mensen het nog steeds om iemand in de ogen
aan te kunnen kijken bij het bespreken van zaken, die voor hen
belangrijk zijn. Maar vind hier maar eens een passend moment voor!
Met onze Gespreksplanner kunnen stakeholders gemakkelijk en
snel een gesprek inplannen met de omgevingsmanager. Hierdoor
hebben zij het persoonlijke contact, dat zo belangrijk voor hen is, op
een moment dat hen het beste uitkomt.

www.gespreksplanner.com

Contact
Benieuwd geworden naar wat de Veiligheidsapp kan betekenen
voor jouw organisatie? Neem contact met ons op!

Alexandra Braas

Sietse Willers

alexandra@itc-groep.nl

sietse@itc-groep.nl

06 – 4795 2750

06 – 3439 7681

info@deveiligheidsapp.com

www.deveiligheidsapp.com

ITC Groep
ITC Groep ontwikkelt niet alleen digitiale communicatietools zoals de
Omgevingsapp. Wij schrijven daarnaast winnende EMVI-plannen, maken
visualisaties, en helpen tijdens de uitvoering om het beste projectresultaat
neer te zetten. Daarnaast prikkelen we onze mensen om zichzelf te blijven
ontwikkelen. Daar worden zij niet alleen beter van, maar onze klanten ook.

Benieuwd?
Check dan onze website!
www.itc-groep.nl

ITC-groep

.

Trasmolenlaan 5, 3447 GZ Woerden

.

www.itc-groep.nl

.

(+31) 85 021 29 94

