DLP-R / DLP ( Deskundig Leidinggevende Projecten )
Zowel de DLP-R als de DLP begeleiden projecten waarbij een
mogelijk blootstellingsrisico aanwezig is bij grondroerende
activiteiten. De functionaris houdt daarbij toezicht op
veiligheids- en gezondheidsrisico’s van uw medewerkers die
zich tijdens werkzaamheden in (mogelijk) verontreinigde
grond kunnen openbaren en neemt de nodige preventieve en
correctieve maatregelen om hen te beschermen tegen deze
risico’s.
Tot het takenpakket behoren verder o.a. het verstrekken van
instructie en voorlichting aan de aanwezigen op het
projectterrein, rapporteren aan de projectleider, het uitvoeren
van diverse metingen van de verontreinigde grond, controle
op de aanwezige vergunningen en compliance wet- en
regelgeving en benodigde administratie.
Het verschil tussen de DLP-R en de DLP wordt gevormd door
een voor de DLP-R functionaris verplicht centraal af te leggen
CROW theorie- en praktijk examen. Hierdoor is de DLP-R in
staat zelfstandig betrouwbare bodemvocht- en luchtkwaliteit
metingen uit te voeren en te beoordelen. Hierdoor kan de
DLP-R ingezet worden in alle veiligheidsklassen, van “Oranje”
tot en met “Zwart. De DLP-R staat centraal geregistreerd bij
het CROW waardoor kwaliteit gewaarborgd is.
De DLP kan ingezet worden in de veiligheidsklassen Oranje
tot en met Rood niet vluchtig.
Het werkgebied bestaat voor beide functionarissen uit het
afgebakende terrein waar de werkzaamheden plaatsvinden
maar ook de directe omgeving aangezien hierdoor risico’s van
buitenaf kunnen ontstaan.
Vereiste kwalificaties:
 DLP-R of DLP
 VCA-VOL
 Gasmeten
 Kleine blusmiddelen
 Werken met onafhankelijke ademlucht
 Medisch goedgekeurd

Competenties
 Projecten begeleiden op VGM-gebied
 Houdt zich aan wet- en regelgeving vanuit
Arbowet, milieu, BRL en CROW 400 (bij “oude”
vergunningwerken op basis van de CROW 132 wordt deze
module gehandhaafd)
 Maakt dagelijks de voorgeschreven rapportage
 Beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift
 Spreekt iedereen aan bij overtredingen van de
voorgeschreven maatregelen
 Treedt adequaat op in geval van een calamiteit
Wat mag u van ons verwachten?
U heeft binnen TSA Safety Services een vast
aanspreekpersoon (Operationeel Manager), die tevens voor
de TSA medewerkers zorg draagt voor de toolboxen en
werkplekinspecties op uw locatie.
De planning van de medewerkers vindt centraal plaats en ook
hiervoor heeft u één vast aanspreekpersoon.
Daarnaast gaan wij regelmatig met u in overleg ter evaluatie.
Wij staan voor hoogwaardige en klantgerichte dienstverlening
op het gebied van veiligheid, ingericht volgens
de ISO-9001 en VCA-P.

