
Omgang met gevaarlijke
stoffen vereist bijzondere 
kennis en ervaring

advies bij vervoer en opslag 
van gevaarlijke stoffen

EVO behartigt de belangen van 20.000 bedrijven die 
goederen te vervoeren hebben. Wij vertegenwoordigen 
1,3 miljoen banen en meer dan 70% van alle goederen 
die door Nederland gaan over weg, water, rails en door 
de lucht.

EVO maakt een vuist voor ondernemers.
Onnodig strenge regels? Onvoldoende marktwerking? 
Wij zorgen dat uw belangen op de agenda van beleids-
makers staan. Regionaal, nationaal en internationaal.

De specialisten van EVO helpen bij complexe vragen. 
Onze Bedrijfsadviseurs helpen bij vragen op gebied 
van logistiek en veiligheid. En zorgen ervoor dat u 
meer rendement uit uw organisatie haalt.

EVO is marktleider in logistieke opleidingen. 
Wij hebben ervaren docenten uit de praktijk en bieden 
de grootste keuze aan logistieke vmbo-, mbo- en hbo-
opleidingen voor medewerkers en managers met ambitie.

Word nu lid!
www.evo.nl/lidmaatschap

 
Signaalrood 60
2718 SG Zoetermeer

Tel. (079) 3467 346 
Fax (079) 3467 800
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EVO biedt een totaaloplossing
Wij zijn altijd op de hoogte van de gehele wet- en regelgeving en 
helpen u bovendien het kennisniveau van medewerkers die 
met gevaarlijke stoffen werken op peil te houden. Zo maakt EVO 
het beroepsmatig omgaan met gevaarlijke stoffen eenvoudig, over-
zichtelijk én veilig.

Gratis kennisbank
Als EVO-lid kunt u kosteloos antwoorden krijgen op vragen omtrent 
gevaarlijke stoffen. Bel met onze Ledenservice; onze ervaringsdes-
kundigen op het gebied van gevaarlijke stoffen helpen u graag. 
Of zoek in de uitgebreide online EVO Kennisbank: 
www.evo-kennisbank.nl

Praktische hulp van EVO-Bedrijfsadvies
EVO-Bedrijfsadvies helpt uw onderneming orde te scheppen in de 
ingewikkelde aspecten van de wereldwijde en nationale wettelijke 
voorschriften rondom gevaarlijke stoffen. Onze adviseurs werken 
op locatie en helpen u om de voorschriften praktisch toe te passen, 
onder andere bij het opzetten van procedures, werkvoorschriften 
en de instructie van medewerkers.

Seminars voor actuele informatie
EVO-Evenementen organiseert regelmatig seminars, workshops 
en evenementen rond het tweejaarlijks veranderende ADR. Zo blijft 
u als EVO-lid uitstekend op de hoogte en kunt u alle wijzigingen 
correct toepassen. Bovendien kunt u er leren van andere bedrijven 
die met het gecompliceerde ADR te maken hebben.

Opleidingen zorgen voor bewustwording 
Bedrijven zijn wettelijk verplicht te zorgen voor scholing op het 
gebied van veilig werken met gevaarlijke stoffen. EVO biedt oplei-
dingen aan voor opslag, vervoer over de weg, per schip of door de 
lucht. Het maakt uw medewerkers bewust van de gevaren van het 
werken met gevaarlijke stoffen. Belangrijk, want jaarlijks sterven 
in Nederland maar liefst 3000 mensen als gevolg van hun 
werk – en dan vooral door het werken met gevaarlijke stoffen.

U kunt bij EVO kiezen uit opleidingen van verschillende niveaus. 
Van vmbo tot hbo, van ondersteunende medewerker tot eindverant-
woordelijk manager.

Altijd up-to-date
EVO stuurt wetgeving bij en voorkomt daarmee dat de overheid 
regels bedenkt die niet praktisch uitvoerbaar zijn. Bovendien is 
EVO als één van de eersten op de hoogte van toekomstige wets-
wijzigingen. Daardoor kunnen we onze opleidingen up-to-date 
houden. 

Kijk voor meer informatie op www.evo.nl/gevaarlijkestoffen
Of bel: (079) 3467 346

EVO biedt hulp en advies 
bij de toepassing van wet- 
en regelgeving voor vervoer 
zoals ADR, IMDG, IATA, 
ADN maar ook PGS, Milieu-
beheer, GHS en veiligheids-
bladen.

Voor wie is kennis van EVO belangrijk?
Voor elke ondernemer die te maken heeft met 
gevaarlijke stoffen, zijn kennisniveau hierover op 
peil wil houden en de ADR en PGS wet- en regel-
geving correct wil toepassen.

Waarom heeft u gekozen voor EVO?
Wij zijn totaalleverancier van facilitaire middelen 
en hebben vervoer in eigen beheer. Vanaf onze 
start zijn wij dan ook al EVO-lid. Uiteraard 
willen wij voldoen aan alle wetten en regels rond 
gevaarlijke stoffen. Onze keuze viel al snel op 
outsourcing, dus op het inhuren van een externe 
veiligheidsadviseur van EVO in plaats van zelf een 
personeelslid opleiden en opgeleid houden. 
De EVO-veiligheidsadviseur leek ons makkelijker, 
beter, effectiever en efficiënter. En dat blijkt in de 
praktijk ook het geval. Zo weten we zeker dat we 
altijd up-to-date zijn.

Wat waren de belangrijkste voordelen?
Een groot voordeel vind ik dat je op eigen initia-
tief bezoek krijgt van een veiligheidsadviseur die 
dagelijks allemaal verschillende soorten bedrijven 
van binnen ziet. Van die knowhow profiteer je dus 
ook. Samen met de veiligheidsadviseur bedachten 
we een aantal cases, specifieke probleemstel-
lingen en oplossingen. Zo wilden we bijvoorbeeld 
de ISO14001 behalen. Een deel daarvan bestaat 
uit compliance: voldoen aan wetgevingen. Ook 
al zijn we een klein bedrijf, we hebben véél met 
wetgeving te maken. En we zijn zelf niet in alle 
wetten thuis. EVO wel: die weet precies wat waar 
staat, wijst ons erop en lost eventuele problemen 
op. Een ander groot voordeel is dat onze gevaar-
lijke stoffen nu gesplitst zijn per ADR-groep. De 
veiligheidsadviseur zocht telkens naar de meest 
geschikte én voordeligste oplossing. Ons vervoer 
over de weg voldoet dankzij hem nu overigens ook 
volledig aan de ADR.

Waren de voordelen direct merkbaar?
Ja, dit was direct tijdens het eerste gesprek al 
merkbaar! Toen bleek meteen hoeveel werk wij 
nog te verzetten hadden. Dat is allemaal gelukt. 
Samen met EVO stelden we hoge en lagere prio-
riteiten en maakten we afspraken om tussentijds 
te finetunen. In anderhalf jaar zijn we van ‘slecht’ 
naar optimaal gegaan: we voldoen nu aan álles.

Zou u EVO aanbevelen?
Zeer zeker. Ik denk dat andere ondernemers zich 
pas bewust worden van wetgeving rond gevaarlijke 
stoffen als ze met EVO samenwerken. Voldoen aan 
wet- en regelgeving behelst zoveel meer dan ik 
dacht.

de ervaring van
William Schwartzmans
directeur/eigenaar 
van Schwartzmans BV 
in Waalwijk

De voordelen van EVO
• altijd actuele kennis van

   wet- en regelgeving

• praktische hulp op locatie

• gratis online Kennisbank

• up-to-date veiligheidsopleidingen

   van VMBO tot HBO niveau

Werken met gevaarlijke stoffen? 
EVO geeft de beste raad!
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