Unieke toetsen

Kwaliteitsborging

Voor het toetsen van de vernieuwde gezamenlijke

Als de toets met goed gevolg is afgenomen, zet de

Deltalinqs instructies is een centrale database met

licentiehouder een ‘digitaal stempel’ op het digitale

internetapplicatie beschikbaar: het Deltalinqs Examen

veiligheidspaspoort of een inktstempel in het papieren

Systeem (DEXS). Met een internetverbinding heeft men

veiligheidspaspoort. Om een digitaal stempel te kunnen

altijd en overal toegang tot unieke toetsen, die na een

plaatsen op het digitale veiligheidspaspoort is een

aanvraag real-time en willekeurig worden samengesteld.

starterskit en licentiehouderpas nodig, die zijn bevei

Zo wordt voorkomen dat verschillende kandidaten

ligd met biometrie voor zowel de licentiehouder als de

gelijktijdig dezelfde set vragen moeten beantwoorden.

kandidaat. De licentiehouder is daarmee een onmisbare
schakel in de nieuwe werkwijze waarin betrouwbaarheid

Een unieke toets-ID geeft informatie over de aanvrager

In het Rotterdamse Haven- en Industriegebied gaan elke dag ongeveer 95.000
mensen aan het werk. De daar gevestigde
bedrijven hanteren strenge veiligheids
normen. Werknemers en derden actief
bij deze bedrijven moeten zich kunnen
identificeren en over gedegen veiligheids
kennis beschikken. Voor deze werknemers
is duidelijkheid over veiligheid belangrijk:
Wat wordt er van mij verwacht?

en integriteit voorop staan.

Taakspecifieke instructies

en het tijdstip van downloaden. De beperkte geldigheid

Om duidelijkheid te scheppen over de basis veiligheids

Aanvullende instructies die ingaan op een aantal

van een gedownloade toets zorgt voor actualiteit en

De nieuwe werkwijze voor het toetsen van de gezamen

regels voor het werken bij bedrijven onder risicovolle

bijzondere aspecten, zoals het werken met gevaarlijke

voorkomt dat een kandidaat verouderde vragen moet

lijke veiligheidsinstructies biedt hiermee meer mogelijk

omstandigheden heeft Deltalinqs samen met haar leden

gassen en werkvergunningen:

beantwoorden.

heden voor kwaliteitsbewaking en statistische analyse.

gewerkt aan een modulair instructiepakket. Hierin zijn

-	H2S-instructie (Zwavelwaterstof)

Een waarborgcommissie ziet toe op de integriteit van

alle instructies standaard beschikbaar in acht talen

-	 CO-instructie (Koolmonoxide)

de licentiehouders en de kwaliteit en actualiteit van

(NL/F/D/GB/P/PL/E/I). Op verzoek kunnen het instructie

-	 HF-instructie (Fluorwaterstofzuur)

materiaal en de bijbehorende set toetsvragen worden

-	 HCN-instructie (Blauwzuurgas)

vertaald in een andere gewenste taal.

-	 Werkvergunningen en Taak-Risico-Analyse (TRA) instructie

Wie kan unieke toetsen
aanvragen?

de toetsvragen.
Bedrijfseigen instructies kunnen indien gewenst ook

Het aanvragen van de toetsen kan alleen worden gedaan

Algemene instructie

Bedrijfsspecifieke instructies

door een gemachtigde medewerker (licentiehouder) van

Doel is om bezoekers van bedrijfsterreinen bewust te

Als aanvulling op de gezamenlijke instructies kan een

een bedrijf dat beschikt over een Deltalinqs licentie

maken van een aantal gezamenlijke basis veiligheids

bedrijf altijd een bedrijfsspecifieke hanteren. Op verzoek

overeenkomst. De licentiehouder kan na een Licentie

regels op het gebied van veiligheid, milieu en beveiliging:

kan het toetsen en registreren van deze instructies worden

houdertraining zelf toetsen downloaden,

de Deltalinqs Poortinstructie.

gefaciliteerd door het Deltalinqs Examen Systeem (DEXS).

nakijken, scannen en afhandelen.

met dit systeem worden getoetst.

Wilt u meer weten?
Belt u dan met T 010 402 0319 of kijkt

Wie komen in aanmerking voor
Deltalinqs licenties?

u op www.digitalsafetypassport.nl of
scan de QR code.

Een licentiehouder is verantwoordelijk voor het geven

Planning

en toetsen van veiligheidsinstructies aan eigen mede
werkers en/of medewerkers van derden waarvoor
deze instructies een vereiste zijn om het terrein te

Basislicentie met aanvullende licenties:

Bijzondere dienstverlener

Na een uitvoerige testperiode wordt het nieuwe

mogen betreden en/of om aan het werk te gaan.

-	 Het licentiehouderbedrijf kan een of meerdere werk

Het kan zijn dat een medewerker van een extern bedrijf

Deltalinqs licentiesysteem vanaf april 2013 gefaseerd

nemers voordragen als licentiehouder voor de

het toegangs- en/of instructieproces verzorgt voor zijn

en gecontroleerd geïmplementeerd bij een aantal

Bezoekadres:

Wie een ander toetst over veiligheid moet zelf ook over

Deltalinqs veiligheidsinstructies (Deltalinqs Poort

opdrachtgever, bijvoorbeeld een beveiligingsorganisatie

belangrijke spelers in het Rotterdamse Haven- en

Havennummer 2235

voldoende basis-veiligheidskennis beschikken. Voor het

instructie is minimaal vereist als basislicentie)

of een opleidingsinstituut. Deze categorie bedrijven

Industriegebied, waarna begin 2014 de landelijke uitrol

PortCity II, 4 etage

toetsen van de poortinstructie beschikt de licentiehouder

komen ook in aanmerking voor een licentieovereenkomst,

van start gaat. De Licentiehoudertraining zal reeds in

Waalhaven Z.z. 19

over een geldig certificaat Basis-VCA. Voor het toetsen

Licentiehoudertraining van het Deltalinqs Trainingen

maar dan als dijzondere dienstverlener. Deze bijzondere

mei 2013 van start gaan.

3089 JH Rotterdam

van de aanvullende instructies gelden aanvullende eisen.

Loket (DTL)

licentieovereenkomst is altijd gekoppeld aan de basis

e

-	 Elke werknemer krijgt per type instructie een speciale

-	 De gemachtigde licentiehouder beschikt over een

licentie van een opdrachtgever. Medewerkers van

Postadres:

Licentiehouderbedrijf

licentiehouderpas met biometrie en krijgt persoonlijke

bijzondere dienstverleners kunnen ook worden

Postbus 54200

Vanaf 1 januari 2014 komen voor het aanvragen van een

inloggegevens voor toegang tot het Deltalinqs

voordragen als licentiehouder voor de Deltalinqs

3008 JE Rotterdam

Deltalinqs licentieovereenkomst de volgende bedrijven

Examensysteem

veiligheidsinstructies en volgen per instructie dezelfde

in aanmerking:
T: +31 (0)10 402 03 99
F: +31 (0)10 412 06 87

- Alle leden van Deltalinqs (inclusief de leden van
de lidverenigingen)
-	 Leden van de brancheverenigingen VNCI, VOTOB,

info@deltalinqs.nl
www.deltalinqs.nl

Nogepa, VNPI, VOMI of VHCP

-	 Voor de registratie van het resultaat beschikt de

Licentiehoudertraining.

licentiehouder over het traditionele inktstempel en
een starterskit met biometrie voor het betrouwbaar

Na de training ontvangen deze bijzondere licentie

digitaal stempelen

houders alleen een licentiehouderpas waarmee zij na

-	 Modern en actueel instructiemateriaal op DVD in
acht talen (NL/F/D/GB/P/PL/E/I)

toestemming van hun opdrachtgever gebruik kunnen
maken van de starterskit voor het digitaal stempelen.

Nieuwe Deltalinqs veiligheidsinstructies

Een heldere kijk
op veiligheid

