BRAM is een gebruiksvriendelijk en beproefd web-based softwarepakket waarmee bedrijven zelf hun
veiligheidsrisico analyses kunnen uitvoeren. Een noodzakelijk hulpmiddel voor iedere ondernemer,
aangezien door de overheid de verantwoordelijkheid om aan alle wettelijke eisen en normen te voldoen
steeds nadrukkelijker bij de exploitant en eigenaar wordt gelegd.

VOORDELEN VAN BRAM
•

Wordt al sinds 2008 toegepast bij vele honderden accommodaties;

•

Voldoet tevens aan geldende Europese regelgeving;

•

Bijzonder open en transparant;

•

Aangeprezen door directeur-generaal van ministerie van Infrastructuur en
Milieu;

•

Tevens aanbevolen door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

•

Professioneel en compleet;

•

Volledig onafhankelijk (geen onderdeel van een exploitatiemaatschappij o.i.d.);

•

Voorziet in zowel controles, registraties als meldingen;

•

Ruim 250 kant en klare vragenlijsten verschillende wet- en regelgevingen;

•

Mailbericht bij belangrijke registraties en voorvallen;

•

Flexibel en gebruiksvriendelijk;

•

Up-to-date;

•

Via internet altijd en overal bereikbaar;

•

Moeiteloos genereren van eigen risicoanalyserapport en beheersmaatregelen;

•

Bepaal zelf aan wie u toegang verleent (overheid, laboratoria, externe partijen
etc.);

•

Kosteloos extra accounts voor eigen medewerkers;

•

Geschikt voor zowel zelfstandig ondernemers, grote organisaties als
gemeenten;

•

Lage kosten per deelnemer.

1

Pakket
“Full”

Grote en middelgrote accommodaties
(Openbare)zwembaden, sauna’s,
recreatiebedrijven, etc.
Licentiekosten: € 300,- / jaar (excl. BTW)

2
3

Pakket
“Lite”

Kleine accommodaties
Zwemscholen, gymzalen, sportvelden, etc.
Licentiekosten: € 175,- / jaar (excl. BTW)

Pakket
“Organisatie”

(Gemeentelijke) organisaties
Overkoepelend account met toegang tot
alle “eigen”aangesloten accommodaties.
Licentiekosten: € 500,- / jaar (excl. BTW)
Korting op de jaarlijkse licentiekosten
van eigen aangesloten accommodatie
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DE MOGELIJKHEDEN IN EEN OOGOPSLAG
BRANCHES

OPLEIDINGSPLATFOM E-LEARNING (VIA NBZ)

•

Buitensport terreinen

•

Interne Veiligheidscontrole Zwembad

•

Gemeentelijke bedrijven en -instellingen

•

Managementopleiding Borging & Kwaliteit

•

Hotels

•

Medewerker Zwemwaterkwaliteit niveau 1

•

Overdekte sportinstellingen

•

Recreatiebedrijven

•

Vakantieverblijven/campings

•

Sauna’s

•

Zwembaden

INTERNE TOEGANGACCOUNTS

INTERNE REGISTRATIES
•

Keuringen

•

Onderhoud

•

Opleidingen

•

(Arbeids)ongevallen

•

Licentie ABC

•

Corrosieinventarisatie

•

Klachten

•

Storingen

•

Schades

•

Vandalisme

•

Agressie

•

Logboeken (tevens invoer op afstand via QR codes)

•

Dagboek

Keuringsbedrijven*

•

Onderhoudsbedrijven*

•

Opleidingsinstituten*

Organisatie

•

Afdeling of regio

•

Manager

•

Plaatsvervangend manager

•

Medewerker volledig

•

Medewerker beperkt

INTERNE RAPPORTAGES

EXTERNE INVOEROPTIES
•

•

•

Mailalerts o.a.:

•

Controle uitgevoerd

•

Aftekenen van een vragenlijst

•

Achterstand in de agenda

•

Invoer nieuwe analyse gegevens

•

Onvoldoende toetsingsresultaat analyse

•

Onvoldoende resultaat eigen logboek

•

Nieuw (arbeids)ongeval geregistreerd

•

Nieuwe klacht, schade, storing, vandalisme, agressie
geregistreerd

•

Verloop (tijdsduur) van een registratie

•

Plaatsing van nieuwe registratie

•

Compleet veiligheid risico analyse rapport/jaarverslag

•

Laboratoria
*) Externe upload van bestanden door derden
zonder inloggen, m.b.v. door de manager via de mail
toegezonden link
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