Activiteitenverslag 2021
Terugblik 2021
De 10e editie van de Dag van de BHV maakte 2021 een jubileumjaar. Er werd speciaal
voor dit jaar een campagneplan gemaakt, waarmee we onze doelgroep hebben benaderd. Daarnaast is
het logo verfrist en is de website vernieuwd, om daarmee nieuwe deelnemers te kunnen benaderen. De
content van de website is beter toegankelijk, waardoor potentiële deelnemers aan de Dag van de BHV in
staat zijn om inspiratie op te doen voor de invulling van hun eigen Dag, inhoudelijke artikelen te vinden,
mee te doen met de Verkiezing BHV’er van het Jaar en hun eigen toolkit met promotiemateriaal te
kunnen downloaden.
Ambassadeur
Korpschef van de Politie Henk van Essen heeft als ambassadeur van de Stichting met enthousiasme en
overtuiging invulling gegeven aan zijn rol als boegbeeld voor de Dag van de BHV. De Politie heeft
toegezegd nog eens drie jaar verbonden te blijven als belangrijke partner voor de Dag van de BHV. Naast
een oproep van Henk van Essen om nominaties in te sturen voor de Verkiezing BHV’er van het Jaar,
stuurde hij ook dit jaar een zijn persoonlijke felicitatie-video aan de BHV’er van het Jaar 2021.
De Toolkit met nieuw promotiemateriaal
Op de nieuwe website is het registreren en downloaden van de toolkit met promotiemateriaal verder
vereenvoudigd. Storingen met inloggegevens behoren daardoor tot het verleden.
Een speciale “Wij doen mee”-actie werd gestart met de lifegang van de nieuwe website. Op een landkaart
van Nederland konden organisaties en bedrijven laten zien dat ook zij meedoen met de Dag van de BHV.
Al snel kleurde de landkaart vol met bijna 200 deelnemers!
Het promotiemateriaal is beschikbaar in zowel de Nederlandse als Engelse versie en werd door bijna 600
unieke mailadressen opgevraagd.
De posters en flyers zijn verfrist in de nieuwe huisstijl en opgezet rondom het thema van 2021: BHV, daar
red je levens mee. Grotere bedrijven maken vaker gebruik van de mogelijkheid om met eigen foto’s
maatwerk te maken van het promotiemateriaal. Kleinere bedrijven kiezen veelal voor de posters en flyers
die meteen kunnen worden printen of gedrukt.
Het materiaal is speciaal voor het jubileumjaar uitgebreid met de mogelijkheid tot het sturen van een
digitaal kaartje en op veler verzoek is een leaflet gemaakt, dat ingezet kon worden voor de werving van
nieuwe BHV’ers. Ook de narrowcasting is aangepast in de nieuwe huisstijl en werd er enthousiast gebruik
gemaakt van de nieuwsbriefbanners voor social media en intranet.
We vierden de 10e editie met een terugblik op de Top 3 van winnaars van het Broodje BHV, zodat
iedereen een eigen favoriet kon uitzoeken om de Dag van de BHV op een smakelijke manier onder de
aandacht te brengen.
Thema 2021 en de Verkiezing
Het thema van het jubileumjaar 2021 was “BHV, daar red je levens mee!” Zoals onze ambassadeur Henk
van Essen opmerkte: “Hoe meer organisaties in ons land bedrijfshulpverlening goed georganiseerd
hebben, hoe veiliger we het maken als elke seconde telt. Met elkaar voor elkaar. Wat BHV, daar red je
levens mee!”
De onafhankelijke jury had dit jaar een flinke opdracht om uit maar liefst 31 prachtige nominaties een
keuze te maken, waarbij maar liefst 2 teams zijn voorgedragen. De nominaties werden gepubliceerd,
zodat de trotse organisaties alvast aandacht konden besteden aan hun eigen genomineerde BHV’er. De
juryvoorzitter belde op 1 november om 10 uur ’s ochtends de winnaar op om deze uit te nodigen voor de
feestelijke overhandiging diezelfde middag.

De tiende dag van de BHV: 01-11-2021
Nadat vorig jaar corona de aandacht voor de Dag van de BHV verstoorde, waren er dit
jaar weer veel bedrijven en organisaties die op diverse manieren aandacht besteed aan
de Dag. Er zijn tal van activiteiten georganiseerd om BHV’ers in het zonnetje te zetten en
collega’s te laten zien dat zij ook in deze tijden op de BHV-collega’s mogen vertrouwen.
Naast de landkaart van Nederland, die vol stond met punaises van deelnemende organisaties, zijn in de
Wall of Fame op de website www.dagvandebhv.nl foto’s en social media berichten opgenomen van
deelnemende organisaties. Daarnaast staat in de Mediaberichten op de website een verslag van diverse
media, die aandacht besteden aan de Dag. Een speciaal item van omroep Gelderland was gewijd aan de
winnaar van de verkiezing BHV’er van het Jaar 2021. Ook twee radiostations en het AD besteedden
aandacht aan de Dag. Het digitale magazine 2021 werd gestuurd aan alle deelnemers.
Verkiezing BHV’er van het Jaar 2021: Jody Elburg, gefeliciteerd!
Jody Elburg, werkzaam bij Intersnack in Doetinchem, mag zich in deze 10e editie van de Dag van de BHV,
BHV’er van het Jaar 2021 noemen. Hij volgt hierin Rob de Ruijter (Ymere) op. Jody Elburg op deze 1e
maandag van november de Award in ontvangst uit handen van de juryvoorzitter. Vele collega’s en Jody’s
echtgenote waren getuigen van de felicitaties van ambassadeur en Korpschef Henk van Essen, de directie
van Intersnack en de overhanding van de Award met de bijhorende cheques bij Intersnack in Doetinchem.
De juryvoorzitter: “BHV, daar red je levens mee! BHV’er ben je niet alleen op je werk maar zeker ook
daarbuiten. De BHV’er van het Jaar 2021 Jody Elburg laat zien dat betrokkenheid, kennis en inzet 3
belangrijke pijlers zijn die je in staat stellen om als BHV’er goed te kunnen functioneren er altijd te zijn
voor je medemens. Dit blijkt onder andere uit een incident afgelopen juni waarbij Jody samen met twee
collega-BHV’ers een collega heeft gereanimeerd. Artsen uit het ziekenhuis hebben achteraf hun
complimenten geuit voor het adequate en vakkundige optreden. Maar ook bij incidenten buiten de
werkvloer neemt Jody zijn verantwoording; bijvoorbeeld bij een aanrijding op de openbare weg waarbij
hij onmiddellijk hulp verleende totdat de hulpdiensten arriveerden. Jody wil dat zijn collega’s zich veilig
voelen op het werk en dat er bij calamiteiten, groot en klein, altijd iemand is die hiervoor voldoende
opgeleid is. Met zijn sterke intrinsieke motivatie en daadkrachtig optreden is Jody als ploegleider BHV het
boegbeeld voor veiligheid binnen het productieteam. Kortom Jody is een collega om trots op te zijn en
waarvan je met recht kunt zeggen: BHV, daar red je levens mee!”
Speciale vermelding
Op een prachtige tweede plaats is een team van BHV’ers geëindigd: Het Team Arrestantenzorg van de
Politie in Zwolle. Dit team draagt de veiligheidszorg voor mensen die voor de duur van een onderzoek
ingesloten zitten in een cellencomplex. Toen een korte maar felle brand uitbrak, wist dit team– met een
goede inschatting van de risico’s van rookontwikkeling en de brand –alle ingesloten personen in veiligheid
te brengen. Door het snelle en adequate optreden, kon de brandweer zich concentreren op het bestrijden
van de brand. Door de betrokkenheid van de medewerkers van het arrestantencomplex is lichamelijk
letsel of erger voorkomen. Proficiat!
De eervolle derde plaats gaat naar Koos Hartnack, werkzaam als senior adviseur en allround BHV’er bij
Rijkswaterstaat Midden Nederland district Noord. Koos kreeg een groot aantal enthousiaste nominaties
van zijn collega’s, die hem roemen om zijn jarenlange inzet, zijn humor, inlevingsvermogen en kundigheid.
Een voorbeeld voor velen met zijn kordate optreden. Onze felicitaties ook voor deze BHV’er!
Volgende editie: maandag 7 november 2022
We hebben er alle vertrouwen in dat we na 10 prachtige edities de Dag van de BHV met steun van vele
organisaties en bedrijven tot een succes kunnen maken.
Dat doen we graag weer op maandag 7 november 2022! Samen met alle BHV’ers in Nederland en de
organisaties waarvoor zij hun expertise inzetten. En mét alle mensen die de hulp van deze BHV’ers nodig
hebben gehad of in de toekomst nodig hebben: BHV, daar red je levens mee!

