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Compliance Management

Een organisatie in compliance voldoet aantoonbaar aan de geldende wet- en 
regelgeving en borgt dit door haar beleid hier op af te stemmen. 

Door beschikbare middelen effectief in te zetten en slim te investeren wordt bijgedragen 
aan de bedrijfscontinuïteit.

TAUW bundelt haar specialistische kennis tot een integraal advies waarmee 
organisaties kansen duurzaam kunnen benutten en tegelijkertijd tegemoet kunnen 
komen aan hun wettelijke en maatschappelijke verplichtingen.
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Vergunningen

HSE:
− Health
− Safety
− Environment

Voldoen aan wet- en regelgeving
op het gebied van:

Compliance management draagt bij 
aan beperking van:

Gezondheid

Managementsystemen

Eisen marktpartijen 
en verzekeraars

Toekomstige 
ontwikkelingen

Risico’s (veiligheid, 
gezondheid, Arbo, milieu, 

financieel)

Calamiteiten en zware 
ongevallen

Hinder en overlast

Imagoschade

Bestuursrechtelijke 
handhaving en strafrechtelijke 

sancties
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Compliance Management op maat

TAUW ondersteunt in compliance management met een bewezen stappenplan. Wij 
starten met een rondgang op de locatie(s) en inventariseren welke wet- en regelgeving 
van toepassing is. 

Deze gegevens worden verwerkt in het bedrijfsspecifieke register met behulp van het 
softwareprogramma Pharius. Het register bevat altijd de meest actuele wet- en 
regelgeving. 

Daarna implementeren we de Compliance Tool. Hierin staat precies welke wettelijke 
eisen van toepassing zijn, hoe er op dat moment aan wordt voldaan en welke acties 
mogelijk zijn om (nog meer) in compliance te komen.
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Inventarisatie en beheer Compliance Tool (optioneel) Audit (optioneel)

Inzicht in en beheer van locatiespecifieke 
HSE wet- en regelgeving conform onze ASPI 
methode (ASPI = activiteiten, stoffen, 
processen en installaties).

In-compliance en in-control zijn en blijven met 
de Compliance Module van Pharius: Controle 
en borging van (wettelijke) eisen en compliance 
issues.

Compliance Audit: de compliance status wordt 
beoordeeld op HSE wet- en regelgeving en 
huidige bedrijfsvoering.
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Fase 1 | Inventarisatie en beheer

HSE wet- en regelgeving is continu aan verandering onderhevig. Daarnaast kan ook de bedrijfsvoering wijzigen waardoor andere wet- en regelgeving in werking treedt of 
vervalt. Daarom houden we onze klanten op de hoogte van relevante wijzigingen via persoonlijke gesprekken, rapportages en de Compliance Tool.
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Inzicht in en beheer van locatie specifieke HSE wet- en regelgeving conform onze ASPI methode

Bijhouden wijzigingen in HSE wet en regelgeving continu

Rapportage halfjaarlijks

Persoonlijk gesprek jaarlijks jaarlijks

Attenderingsservice: tussentijdse belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving indien noodzakelijk

Bedrijfsspecifiek beheer

Inzicht in bedrijfsactiviteiten en –processen

bedrijfsspecifiek register van HSE wet- en regelgeving

Bedrijfsspecifiek register (online beschikbaar) middels Pharius



Fase 2 | Compliance Tool (optioneel)

Optimaal compliance management in één tool: de Compliance Tool zorgt voor een compleet overzicht van de wet- en regelgeving en een efficiënte vertaling hiervan voor de 
organisatie. Met de tool wordt inzicht gecreëerd zodat de organisatie weet wat er speelt, wat de status is en waar de verbeterpunten liggen. Deze kunnen vervolgens worden omgezet 
in concrete maatregelen en acties voor de organisatie.

Controle en borging met de Compliance Tool kan resulteren in vervolgstappen die van invloed zijn op fase 1: inventarisatie en beheer.
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In-compliance en in-control zijn en blijven met de Compliance Tool: Controle en borging van (wettelijke) 
eisen en compliance issues

 24/7 aantoonbaar compliant

 Inzicht in welke wet- en regelgeving 
voor uw organisatie relevant is

 Borging en bewijsvoering op welke 
wijze u voldoet aan uw compliance 
verplichtingen

 Alle (inter)nationale wet- en 
regelgeving gericht op arbo, veiligheid 
en milieu vanuit één bron

 Gebruiksvriendelijk

 Concrete vertaling naar 
beheersmaatregelen bedrijfsvoering

 Vereenvoudigd auditing- en 
controleproces

 Meldings- en controlesysteem

 Eénvoudig en effectief inzicht en 
overzicht in de voor uw 
bedrijfsactiviteit relevante (wettelijke) 
verplichtingen

 Altijd inzicht in uw HSE-proces



Fase 3 | Audit (optioneel)

De audit kan resulteren in vervolgstappen die van invloed zijn op fase 1: inventarisatie en beheer.
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Toetsen compliance status van de huidige bedrijfsvoering aan het bedrijfsspecifieke wet- en regelgeving 
register.

 Beoordeling documentatie en registraties

 Interviews met medewerkers

 Visuele inspectie uitgevoerd op locatie(s)

 Audit- en fotorapportages

 Management samenvatting

Onafhankelijke beoordeling op locatie(s) Rapportages



Compliance Management klanten
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Contact

06 11 35 88 70

Marco Bastiaanssen

marco.bastiaanssen@tauw.com

www.tauw.nl

06 51 17 56 48

Matthias van Braam

matthias.vanbraam@tauw.com
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