ISM CODE
COMPLIANCE
SINDS DE INTRODUCTIE VAN DE ISM CODE HEEFT TOP TAL VAN KLANT ORGANISATIES BEGELEID NAAR ISM COMPLIANCE. ZOWEL AAN BOORD VAN SCHEPEN ALS HET BEHALEN VAN EEN DOC. ONZE CONSULTANTS WETEN WAT
ZE MOETEN DOEN, SPREKEN UW TAAL EN NEMEN VERANTWOORDELIJKHEID IN HET TE BEHALEN SUCCES.
INTRODUCTIIE

ONZE MANIER VAN WERKEN

Sinds de introductie van de Code in 1994 tot nu zijn
TOP consultants wereldwijd actief met het begeleiden van klantorganisaties in ISM compliance. Door
de jaren heen hebben TOP consultants menig implementatietraject succesvol afgerond waardoor u de
garantie heeft van kennis, ervaring en senioriteit aangaande dit onderwerp.

Onze manier van werken wordt geheel naar uw wens ingericht.
Als voorbeeld kunnen wij;

TOP consultants kunnen van waarde zijn bij:
• Behalen van een DOC;
• Een fusie of overname, harmonisatie SMS;
• Een (major) conversion;
• Nieuwbouw;
• Change of flag;
• Change of management;
• In bedrijf stellen van een nieuwe ship management organisatie;
• SMS upgrade of compleet re-design
• Uitvoeren van interne ISM, ISPS, MLC audits;
• Begeleiden van externe audits (klant, RO)
TOP consultants hebben de kennis van een variëteit
aan vlagstaateisen en -richtlijnen van de verschillende kassebureaus. Ze hebben ervaring met tal van
verschillende schepen. Van tall ships tot passagiersschepen. Van general cargo tot heavy lift of special
purpose schepen. Ook voor commerciële (super)
jachten kunt u bij ons terecht.

• De volledige regie en verantwoordelijkheid nemen op interim
basis. U wordt dan volledig ontzorgd, weinig belasting voor uw
zittend personeel en u boekt tijdwinst;

• Uw team krijg de opdracht en wij superviseren op voortgang en
kwaliteit en leveren gepaste bijdragen;

• Wij doen regelmatig quality checks, de regie en uitvoering wordt
volledig door uw eigen mensen gedaan.

WAT LEVEREN WIJ OP
• Wij starten altijd met een gap analyse en het maken van een
plan van aanpak zodat u helder zichtbaar heeft wat
’compliance’ in de weg staat.

• Wij zorgen voor ISM, ISPS, MLC Compliance;
• Wij zorgen ervoor dat vlagstaat eisen verwerkt worden in het
SMS zodat uw organisatie en schepen voldoen aan de eisen.

“THE SHEEN REPORT DID NOT STOP AT IDENTIFYING THE
SHORTCOMINGS OF THE MASTER. THE INQUIRY REVEALED
THAT THE SHORE MANAGEMENT, TOWNSEND CAR FERRIES
LTD, WAS JUST AS BLAMEWORTHY”.
Harold of Free Enterprise Disaster
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WE CONNECT PEOPLE
WE LISTEN TO EXPERIENCE
PARTICIPATION IS KEY
UW VOORDELEN

INVESTERING

1.

Uw organisatie en schepen voldoen gegarandeerd aan IMO
regelgeving en vlagstaat eisen;

2.

Uw onvoorziene kosten gaan omlaag door het beter beheersen
van incidenten, gepland onderhoud en het risico van vlagstaat
(PSC) deficiencies inclusief de gevolgen daarvan gaan omlaag;

De investering is afhankelijk van duur, locatie en het
totaal aan benodigde activiteiten. Zodra deze bij ons
bekend zijn kunnen wij u voorzien van een
gedetailleerd voorstel.

3.

U krijgt een werkbaar en algemeen geaccepteerd SMS;

4.

Wij zijn kritisch op overregulatie en administratieve lasten.
Doorgaans zijn deze door ons sterk gereduceerd door slimme en
innovatieve technieken te gebruiken;

BENT U GEINTERESSEERD?

5.

Wij begeleiden uw shipmanagement organisatie naar meer
senioriteit (SHEQ, Crewing, purchasing, Insurance & Technical);

Onze successen zijn samengevat in een portfolio.

6.

Uw risico’s zijn geïdentificeerd en ge-assessed. Mitigerende
maatregelen en ’safe guards’ zijn geïmplementeerd en maken
onderdeel uit van het SMS;

Wij staan u graag vrijblijvend te woord.

CONTACT
+31 (0)10 820 9868 of info@top-advies.nl
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