
BMWT Magazijn 
Veiligheid Scan
De meest complete en onafhankelijke 
veiligheidsanalyse in en rond uw magazijn

Het liefst wilt u alle risico’s op schades 
en ongevallen in uw warehouse 
voorkomen. Maar waar bevinden zich 
die risico’s nu precies, heeft u het 
juiste gedaan om ze te voorkomen en 
ziet u geen risico’s over het hoofd? De 
BMWT Magazijn Veiligheid Scan geeft 
u een compleet inzicht in mogelijke 
veiligheidsrisico’s in kleine, 
middelgrote en grote 
magazijnen. Daarmee kunt 
u  onverwachte onveilige 
situaties zoveel 
mogelijk voorkomen.

Een externe onafhankelijke deskundige 
begint in de scan met een uitvoerige 
analyse uitgaande van de huidige 
situatie in en rond uw magazijn. Na 
het doorvoeren van geadviseerde 
aanpassingen volgt een tweede analyse 
waarin de deskundige nogmaals uw 

magazijn beoordeelt voor een 
volledig overzicht en een 

eindwaardering van de 
veiligheid in en rond 

uw magazijn. 
En dat werkt 
zonder risico!
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BMWT-Keur is de autoriteit in Nederland als het gaat om veiligheid 

in en om magazijnen. De BMWT Magazijn Veiligheid Scan is 

aanvullend op het kwaliteitssysteem van periodieke veiligheidskeuringen 

voor materieel en BMWT-Train voor bedieningstrainingen. 

Bezoek hiervoor www.bmwt.nl.

https://bmwt.nl/themas/dossier?dossierid=69369862&parentid=69369856&title=Keuringen
http://www.bmwt.nl/themas/dossier?dossierid=69369862&parentid=69369856&title=Keuringen
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Doel
De BMWT Magazijn Veiligheid Scan geeft 
inzicht in de veiligheidsrisico’s; 

• in het magazijn;
• op het bedrijfsterrein én; 
• met betrekking tot materieel (interne 

transportmiddelen en arbeidsmiddelen). 
Dit laatste maakt deze scan uniek. 

Zo werkt het
0-meting 
In de 0-meting scant een externe deskundige 
het magazijn, terrein en materieel en geeft 
per hotspot een beoordeling. U krijgt zo 
een indruk welke hotspots aandacht nodig 
hebben en op welke termijn. Daarnaast staan 
ook management, organisatie en gedrag 
centraal, met als focus strategie, organisatie, 
cultuur, communicatie en beleid. Deze 
onderwerpen hebben grote invloed op het 
veiligheidsbewustzijn binnen uw organisatie.

Verbetertraject 
Per onderwerp geeft de deskundige een 
beoordeling en waar nodig een concreet 
advies waarmee u de veiligheid in en 
rond uw magazijn kunt vergroten. Om de 
onafhankelijkheid van de deskundige te 
borgen voert deze niet het verbetertraject uit. 
Dit traject organiseert u in eigen beheer.

1-meting 
Na het verbetertraject kunt u in overleg 
met de deskundige besluiten of een tweede 
analyse wenselijk is. Het voordeel van de 
1-meting is, dat u een helder beeld krijgt 
van het effect van uw verbetertraject. De 
deskundige beoordeelt de mate waarin de 
verbetermaatregelen zijn uitgevoerd. En 
brengt advies uit aan de BMWT.

Certificaat 
Bij afronding van de 1-meting en na positief 
advies van de deskundige, reikt BMWT uw 
bedrijf het “Certificaat BMWT Magazijn 
Veiligheid Scan” uit.

Veiligheidscheck-up
Niets is zo veranderlijk als organisaties en 
werkomgevingen. Veiligheid vraagt continu 
aandacht. Hoe borgt u structureel uw 
magazijnveiligheid ná ontvangst van uw 
certificaat? Gebruik daarvoor de BMWT-
veiligheidscheck-up. Dit is een periodieke audit 
op nieuwe veiligheidsrisico’s. 

Pool van deskundigen
Via BMWT schakelt u een onafhankelijke, 
BMWT-Keur geaccrediteerde expert in. Zo 
wordt de scan deskundig en onafhankelijk 
uitgevoerd.

Doelgroep
Alle bedrijven met magazijnen en 
magazijninrichtingen voor opslag van 
goederen en materialen. 

Meer informatie
Voor meer informatie over de werkwijze, de 
tarieven en andere vragen, neemt u contact 
op met Albert Lusseveld, 
programmamanager veiligheid, 
070-79 00 077 of a.lusseveld@bmwt.nl

Neem vandaag nog de stap naar een 
veiliger magazijn! Bel of mail BMWT 
voor een afspraak.
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