Projectbegeleiding en
advisering
Rescue 3 Benelux heeft als specialistische organisatie de
afgelopen jaren een groot nationaal en internationaal
netwerk opgebouwd en een grote expertise vergaard
door het vele werk met binnen- en buitenlandse teams en
reddingseenheden. Hierdoor kunnen wij putten uit vele
informatiebronnen en contacten om u optimaal van dienst
te kunnen zijn. Wij hebben de afgelopen jaren diverse
succesvolle projecten begeleid en adviestaken ingevuld voor
diverse organisaties. Indien u projecten heeft waarvoor u
zelf onvoldoende expertise of onvoldoende tijd heeft of met
experts op dit vakgebied wilt werken, neemt u dan contact
op, zodat wij een afspraak met u kunnen maken om uw
eisen en wensen door te kunnen spreken.

Rescue Tools

Specialisten in veiligheid,
hulpverlening en redding

Na jarenlang training verzorgd te hebben kwam er steeds
meer vraag van klanten om ook uitrusting te leveren.
De meeste producten zijn immers de afgelopen jaren
uitvoerig getest door de werkzaamheden en trainingen die
wij uitvoeren. Veel klanten hebben moeite met het vinden
van de juiste leveranciers of krijgen te maken met een
vertegenwoordiger die inhoudelijk geen verstand van zaken
heeft, of die alleen producten/merken promoot waar de
grootste marge op gemaakt wordt in plaats van te luisteren
naar de behoeften van de klant en hierbij een passende
oplossing te zoeken.

Rescue 3 Benelux is een specialistisch bedrijf dat
een compleet pakket aan oplossingen kan bieden op
het gebied van veiligheid, hulpverlening en redding.

Gezien de jarenlange ervaring van Rescue 3 Benelux en de
vele nationale en internationale relaties met leveranciers, is
het voor Rescue 3 Benelux een logische stap geweest om de
groeiende vraag naar advies, uitrusting en het leveren van
totaalpakketten in te vullen. Op deze manier kunnen wij de
klant nog beter helpen. Wij zijn leverancier van een groot
aantal merken. Producten die voor klanten interessant zijn en
die nog niet verkrijgbaar zijn halen we desnoods zelf uit het
buitenland. Tevens adviseren wij een aantal fabrikanten ten
aanzien van het ontwikkelen en verbeteren van productlijnen.
Kijkt u voor ons productaanbod op: www.rescuetools.eu.

Deze oplossingen kunnen onder andere bestaan uit:
• het ontwikkelen van taakrisico analyses;
• het opstellen van veiligheidsplannen;
• het verzorgen van trainingen;
• het begeleiden van reddingsteams;
• het leveren van een Safety Access Rescue team;
• het adviseren over en leveren van uitrusting;
• het geven van specialistisch advies.
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Rescue 3 Benelux is ISO9001-2008 en
VCA gecertificeerd.

Rescue 3 International
Rescue 3 Benelux biedt naast eigen
trainingen het gehele opleidingspakket van
Rescue 3 International aan en is zodoende
de belangrijkste aanbieder van Rescue 3
International trainingen in de Benelux.
Rescue 3 International biedt wereldwijd
trainingen aan die onder andere volledig
voldoen aan de eisen van de NFPA normen
1670 en 1006 voor hulpverlening bij
Swiftwater Rescue en Technical Rope Rescue.

Trainingen van Rescue 3 Benelux
Veilig werken en partner redding
•

Industriële veiligheid

		
		
		
		

VCA
Gasmeten (EX-OX-TOX)
Mangatwacht (petro)chemie
(Onafhankelijke) ademlucht

• Veilig werken op hoogte
		
		
		

Basiskennis valbeveiliging
Redden van een collega op hoogte
Rope access voor de industrie

• Veilig werken bij water
		
		

Basiskennis veilig werken bij water
Redden van een collega te water

• Veilig werken in besloten ruimtes

Werken en redden op hoogte
• Werken op hoogte
		
		
		

Werken met een dakset
Valbeveiliging voor hulpdiensten
Rope access voor hulpdiensten

SAR team
Rescue 3 Benelux kan u bij uiteenlopende werkzaamheden van
dienst zijn door middel van het leveren van een gespecialiseerd
Safety Access Rescue team. Hierbij kunt u denken aan
werkzaamheden waarbij gebruik gemaakt dient te worden van
touwtechnieken om deze te kunnen uitvoeren (rope access), zoals
het ophangen van spandoeken, verrichten van inspecties of het
uitvoeren van installatiewerkzaamheden. Rope Access wordt veel
gebruikt bij situaties waar toegang met behulp van andere middelen
moeilijk of onmogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij windturbines,
masten, (fabrieks)hallen, theaters, etc. Het SAR team kan
werkzaamheden uitvoeren op de meest uiteenlopende locaties
en is inzetbaar voor uiteenlopende werkzaamheden in de offshore,
(petrochemische)industrie, bouw, besloten ruimtes, in en om het
water, etc.
Ook kunt u denken aan het leveren van een veiligheids- of
hoogtereddingsteam bij werkzaamheden op hoogte, op het (ruime)
water of in besloten ruimtes. Alle leden van het team beschikken
over een ruime ervaring op technisch en medisch vakgebied,
waardoor zij optimaal in staat zijn om uw veiligheid te waarborgen.
Rescue 3 Benelux beschikt over een breed scala aan materialen

waaronder driepoten, touwen,
harnassen, reddingsboten,
brancards, medische koffers en
alle andere benodigdheden.
Tevens is het mogelijk om een
ondersteuningsteam te leveren
als aanvulling op uw bestaande
team zodat deze mensen
specifieke werkzaamheden
voor uw team kunnen uitvoeren,
waar uw teamleden niet voor
uitgerust zijn.
Naast het uitvoeren van werkzaamheden, geven we ook advies
of kunnen we uw werkomgeving beveiligen zodat u uw
werkzaamheden voort kan zetten.
Omdat wij veiligheid van groot belang vinden, voeren wij de
werkzaamheden uit volgens de geldende arbo wet- en regelgeving.
Voorafgaand aan ieder project wordt door ons een risicoanalyse
uitgewerkt. Wij werken uitsluitend met gecertificeerde mensen en
materialen.

Basistraining hoogteredding
Hoogteredder
Hoogteredder gevorderd

Stromend water first responder
Stromend water redder 1 (SRT 1)
Stromend water redder gevorderd (SRT A)

		
		
		

Vaartraining niet gemotoriseerde boten
Stuurman snelle reddingsboot
Stuurman reddingsboot stromend water

• Vaartraining voor hulpdiensten

		
		
		

Basisredding besloten ruimtes
Redding besloten ruimtes
Scenariotraining

Zuurstof eerste hulp bij traumazorg
Zuurstof eerste hulp bij waterongevallen
Zuurstof eerste hulp bij duikongevallen

• Omgaan met wervelletsel
		
		
		

Eerste hulp bij wervelletsel
Wervelletsel voor gevorderden
Specials

Veiligheid in de buitensport
• Wildwaterredding
		
		

Wildwaterredder (WRT)
Wildwaterredder gevorderd (WRT A)

• Bergredding

		
		
		

• Reddingen uit stromend water

Redding uit besloten ruimtes

		
		
		

Basis bergredding
Bergredder

Instructeur valbeveiliging
Instructeur rope access
Instructeur hoogteredding

• Instructeur waterredding

• Oppervlakteredding

		
		
		

Levensreddend handelen
Eerste hulpverlener
Medisch first responder

• Zuurstof eerste hulp

		
		
		

Waterredding
Basiskennis waterredding
Basis oppervlakteredding
Incident management waterredding

		
		
		

• Instructeur hoogteredder

Redding uit hoogspanningsmasten
BHV, redding en evacuatie uit windturbines
Redding uit torenkranen
Werken met de Arizona Vortex Multipoot
Diverse producttrainingen

		
		
		

• EHBO

Instructeuropleidingen

• Specialisaties
		
		
		
		
		

EHBO en traumazorg

		
		

• Industriële hoogteredding
		
		
		

Trainingen van Rescue 3 Benelux

Maatwerk
Veel van onze klanten laten zich niet in een standaard jasje
stoppen. Vele branches hebben hun eigen werkwijzen en aanpak.
Door de ruime ervaring in binnen- en buitenland is Rescue 3
Benelux als geen ander in staat om u bij te staan in het
ontwikkelen van maatwerk trainingen. De afgelopen jaren hebben
wij vele maatwerktrainingen gegeven die aan internationale
richtlijnen en nationale wetgeving voldoen en als zodanig ook
gecertificeerd kunnen worden.
Maatwerk is één van onze sterke kanten. Wij bieden graag

maatwerkoplossingen, omdat u daarmee vaak het beste
geholpen bent in het geval van complexere vraagstukken. Het
merendeel van onze klanten wil meer of heeft vragen aangaande
het implementeren van de opgedane kennis en kunde in onze
trainingen. Rescue 3 Benelux begrijpt dit en staat hierin voor u
klaar. Samen met u bekijken we de mogelijkheden. Dit is vaak
sterk afhankelijk van budgetten en tijdslimieten. Door onze
ruime ervaring in de branche en een groot aantal contacten met
leveranciers zijn we in zeer korte tijd in staat om u bij te staan in
het leveren van training, het adviseren en leveren van uitrusting
en het opstellen van risico-inventarisaties, taakrisico-analyses,
procedures en werkinstructies.

Instructeur basis oppervlakteredding
Instructeur stromend waterredder
Instructeur snelle reddingsboot

