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Het Safety Instructions Platform
– van pandemie naar ‘het nieuwe normaal’
De wereld ondergaat een crisis op een schaal die wij nog nooit eerder hebben gezien. Het
COVID-19 / Coronavirus heeft onze gezondheid, ons maatschappelijk leven en onze economie
danig in de greep. Gezondheidsorganisaties draaien overuren, de overheid neemt ﬁnanciële en
sturende maatregelen en ondernemers en werknemers zetten vol in op continuïteit.

Er gaat een moment komen waarop we het virus

makkelijk met iedere belanghebbende te kunnen

deels de baas zijn, of op zijn minst weten het beter

delen. Deze informatie zal regelmatig veranderen al

en sneller te herkennen, te omzeilen en uiteindelijk

naar gelang de risico’s van nieuwe

te onderdrukken. Het land zal stap voor stap,

virusbesmettingen zich voordoen en wet- en

waarschijnlijk regio voor regio, weer open gaan. We

regelgeving vanuit de overheid wordt gewijzigd. Dit

gaan op een slimme manier ‘dansen met het virus’

informatieproces is daarom met ouderwets

en proberen ons oude leven weer te hervatten.

drukwerk niet te beheren. Een moderne digitale

Aanpassingsvermogen, snel op- en afschalen op

variant in de vorm van een standaard app is de

basis van actuele inzichten en creativiteit is nodig

juiste methode.

om onze economie weer van de thuiswerkplek af te
krijgen. Hiervoor is een goede, accurate en situatie-

De Safety Instructions app is al sinds 2019

speciﬁeke informatievoorziening noodzakelijk. Deze

operationeel. De iOS en Android apps zijn direct te

informatie dient snel, veilig en makkelijk met uw

downloaden vanuit de app stores en u kunt meteen

medewerkers en relaties gedeeld te kunnen worden.

aan de slag door uw gegevens in te voeren in het
Safety Instructions portaal.

Het Safety Instructions platform van BLAUD B.V. is in
2019 ontworpen en ontwikkeld om medewerkers en

De komende tijd zullen we de oplossing

bezoekers van organisaties te voorzien van actuele

optimaliseren naar ‘het nieuwe normaal’. Wij zullen

veiligheidsinstructies en gedragsregels. Het platform

bijvoorbeeld in de volgende release van de app een

vormt daarmee een uitstekende basis om de

‘pandemie-knop’ introduceren. Deze functie brengt

transitie naar het nieuwe normaal, ook wel de 1½

u, in de app, dan direct bij de Corona-speciﬁeke

meter economie genoemd, te ondersteunen.

content van uw organisatie. Wij nodigen u uit
gebruik te maken van de oplossing en staan open

In kantoren, bedrijfsgebouwen, zorginstellingen en

voor uw ideeën en feedback. Samen kunnen we het

overheidslocaties is het binnenkort noodzakelijk om

platform verbeteren, samen bouwen we aan herstel!

de actuele gedragsregels en protocollen snel en
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Over Safety Instructions
Alle organisaties in Nederland hebben de wettelijke plicht (art. 3 & 15 van de arbowet) om te
zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Om die reden investeren bedrijven en
instellingen in een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het opleiden van BHV’ers.

De bedrijfsprocessen, (evacuatie)procedures en omgangsvormen die u implementeert resulteren
in een hogere productiviteit en tevredenheid bij uw medewerkers en cliënten. Het is daarom van
belang dat u deze informatie zo accuraat en eﬃciënt mogelijk deelt met alle belanghebbenden.
Het Safety Instructions platform ondersteunt uw organisatie met het snel, veilig en accuraat
verspreiden van de richtlijnen die u nuttig en noodzakelijk vindt.

Met de Safety Instructions app synchroniseert u
de volgende informatie naar de smartphones en

De unieke eigenschappen van Safety Instructions

tablets van aanwezigen in uw organisatie:

op een rij:

Belangrijke telefoonnummers

Geschikt voor iOS en Android

van binnen en buiten uw bedrijf.

smartphones en tablets.

De gedragsregels die binnen uw

Geen privacy risico’s.

organisatie van kracht zijn.
Beschikbaar in Nederlands en
De evacuatieprocedure voor de

Engelse taal.

locatie waar u aanwezig bent.
Slimme, gebruiksvriendelijke
De plattegrond van de locatie

synchronisatie en opslag van

inclusief vluchtroutes en

gegevens.

verzamelpunten.
Een beheerportaal om gegevens
Corona-speciﬁeke aanvulling

snel te publiceren.

naar uw bedrijfsstandaard.
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