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Syl Bennema, directeur Crisicom

Maandag 5 november 2012, de eerste landelijke Dag van de BHV.
In 2007 ben ik met twee collega’s Crisicom gestart. Ons doel was en is
om bedrijfshulpverlening naar een hoger niveau te tillen. Met onze ruim
50 jaar ervaring op dit vakgebied hebben we de opkomst van de bedrijfshulpverlening in Nederland van dichtbij meegemaakt. Nadat in 1994 het
besluit Bedrijfshulpverlening zorgde voor een voorzichtige start, zijn in
de jaren daarna meer bedrijven gaan investeren in een hulpverleningsorganisatie. Daarbij was in veel gevallen wet- en regelgeving de bepalende
factor. Meer en meer zagen we echter dat organisaties dit deden vanuit
het bewustzijn dat ook hen mogelijk iets zou kunnen overkomen en men
daarop voorbereid wilde zijn. Eigenlijk de enige juiste motivatie om een
BHV-organisatie op te zetten en in stand te houden.
In de huidige wet- en regelgeving ligt de verantwoordelijkheid voor een
adequate hulpverleningsorganisatie bij de werkgever. Populair gezegd is
het nu zo dat het niet uitmaakt hoe je het doet als je maar zorgt dat je, in
geval van een calamiteit, over voldoende mensen beschikt die adequaat
en effectief kunnen handelen en die daartoe zijn opgeleid en geoefend.
Na de opleiding zal vooral het oefenen heel belangrijk blijven. Een focus
die tegenwoordig ook de overheid voorstaat.
Maandag 5 november staat daarom in het teken van bewustwording.
Realiseren wij ons voldoende dat de BHV’er er voor ons is? Dat de tijd
die hij investeert in voorbereid zijn, voor ons het verschil tussen leven en
dood kan betekenen? Dat dit in de praktijk ook echt aan de orde kan zijn,
beschrijft onder meer de bijdrage van Ron Kalkhoven van Nimeto Utrecht
(pag. 10-11 in dit minimagazine).
Namens de Partners en Business Sponsoren van dit initiatief bedanken
wij u alvast voor uw deelname aan Dag van de BHV. Wij op onze beurt
wensen u veel succes toe met het uitdragen van de boodschap.
Bedrijfshulpverlening is van ons allemaal.

Zij verdienen
respect en
waardering
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Waarom
Waarom Dag van de BHV
Stel hè, stel je voor..
Dat je toch een keer flauw valt, stekende pijn op
de borst voelt, een vervelende val van de trap
maakt? Of, dat je rook ruikt in de ruimte waar je
werkt, misschien zelfs wel vuur ziet?
Bel jij zelf 112 of nee... gaan jullie dan met z’n
allen tegelijk 112 bellen? Geen goed plan. Beter
plan: laat dit over aan de in crisissituaties getrainde BHV-collega’s!
Zij zijn degenen die, het woord zegt het al, hulp
verlenen. Aan jou bijvoorbeeld. Zij zijn degenen
die hebben geleerd hoe ze moeten handelen in
de kostbare eerste minuten totdat de professionele hulpverlening arriveert. Zij zijn degenen die
niet alleen de theorie hebben geleerd, maar juist
zo belangrijk: in de praktijk hebben geoefend. Je
moet het tenslotte zelf dóen om echt te weten
hoe het moet. Net zo belangrijk: je moet het
regelmatig doen. Kennis zakt nou eenmaal weg.
Vandaar de BHV-opleiding en de herhalingslessen. Van jouw BHV-collega.

Vertel het me
en ik zal het
vergeten
Laat het me zien
en ik zal het
onthouden
Laat het me
ervaren en
ik zal het me
eigen maken
Confucius
(Chinees ﬁlosoof, 551-479 v.Chr.)

Vertrouw op de BHV-collega.
Waardeer deze collega.
Hij doet het namelijk niet voor zichzelf.
Hij doet het juist voor jou.
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Elke seconde telt
Elke seconde telt

Daniël van Dam, Hoofd Brandwacht uitrukdienst Brandweer
Amsterdam Amstelland

Van te voren hadden we het er al over gehad. Het zóu natuurlijk kunnen dat… En ja hoor. Tijdens de fotoshoot gaat het alarm en zes man komt aangerend, hijst zich in het pak, de roldeur gaat open, een keer
knipperen met je ogen en weg zijn ze. Korte tijd later zijn ze terug: loos alarm. In een woongemeenschap
was enigszins rookontwikkeling ontstaan door aangebrand eten. Genoeg om de branddetectie te activeren en het brandalarm in te drukken.

Direct alle
beschikbare
informatie
voorhanden
hebben is zo
belangrijk
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Daniël: ‘Vaak is een brandmeldinstallatie aangesloten
op onze alarmcentrale. Wij willen dan natuurlijk zo
snel mogelijk informatie: waar brandt het, wat brandt
er, zijn er nog mensen in de ruimte of in het pand.
Tijdens het rijden krijgen we dan nog extra informatie
via de mobilofoon. Direct alle beschikbare informatie voorhanden hebben is zo belangrijk, want elke
seconde telt.’
De belangrijke voorpostfunctie van de BHV komt hiermee meteen aan de orde. Snel en adequaat handelen
in afwachting van de professionele hulpverlening. De
vraag is: wat verwacht de brandweer van de BHV?
‘Dat we al opgevangen worden aan de weg, door een
BHV’er die duidelijk herkenbaar is aan een gekleurd
hesje en dat we direct naar het Hoofd BHV gebracht
worden, die over alle up to date informatie beschikt.’
Het komt er zonder twijfelen, achter elkaar bij Daniël
uit. Hij hoeft er niet over na te denken. Hij vervolgt:
‘Daarnaast is het goed dat er een BHV’er achter de
hand is die als gids kan dienen en dat plattegronden,
sleutels, toegangspasjes enzovoort klaar liggen.’ Al
door zijn opsommingen wordt eens te meer duidelijk:
elke seconde telt.
Hij heeft ook een waarschuwing voor de BHV’ers.
Daniël haalt een recent voorbeeld aan: vlam in de pan
in een bejaardentehuis, bij bewoners op de kamer.
Na het in veiligheid brengen van de bewoners is een
BHV’er terug gegaan de ruimte in. Aansluitend is deze
BHV’er naar het ziekenhuis gebracht met een rookvergiftiging, een inhalatietrauma. Daniël’s waarschuwing

luidt dus ook: ‘Schat goed in of het nog zin heeft om zelf
iets te doen of dat dit teveel risico’s met zich meebrengt.
Dat je het overlaat aan de professionele hulpverlening. Ga
als BHV’er niet te ver!’
Daniël is naast brandweerman ook instructeur. Voor de klas
kan hij juist met dit soort praktijkvoorbeelden de cursisten van, noem het, extra informatie voorzien. De theorie
illustreren met zijn dagelijkse ervaringen. ‘Als je theorie behandelt, kan je daar mooi puur praktijk tegenaan houden.
Dat is niet alleen heel leerzaam voor de cursisten, maar ook
beeldend voor ze.’
Hij haakt meteen in met een ander voorbeeld. Het betreft
een inzet met superassistentie van de BHV-organisatie. Het
betreft een tram-busongeluk. ‘De bus was na de botsing
met de tram tegen een kantorenpand aangereden. Toen
wij arriveerden waren de BHV’ers van het kantorenpand de
gewonden in de bus al aan het helpen: aan het stabiliseren,
bloedingen aan het stelpen etcetera. Er waren meerdere
gewonden en wij kwamen handen tekort. Echt geweldig
dus. Heel praktisch en echt perfect voor ons was dat ze
goed herkenbaar waren door hun BHV-hesjes. Binnen hun
BHV-ploeg waren er een paar bij die net de week ervoor de
opleiding hadden afgerond. Dat is dan wel heftig natuurlijk.’
Daniël noemt het nog een keer: ‘BHV’ers, denk altijd aan
je hesje. Dat is voor ons echt ontzettend belangrijk. Dat we
jullie onmiddellijk herkennen en dat we meteen contact
hebben met een BHV’er en daardoor geen onnodige tijd
verspillen. Elke seconde telt.’

‘BHV’ers, denk
altijd aan je
hesje
Dag van de BHV |7

Testimonials
Testimonials

Bedrijfshulpverlening doe je
samen!
Jacob Ruiter,
directeur Essent

“Al sinds jaren richt Crisicom zich op het opleiden,
trainen en oefenen van een competente bedrijfshulpverlener. Iemand die weet wat er tijdens een
calamiteit moet gebeuren en dit ook zonder nadenken doet. Met zelfvertrouwen optreedt, zeker is van
zijn vaardigheden en handelingen. Maar zijn wíj ons
daar wel voldoende van bewust? Wat verwachten
wij van de BHV’er bij een calamiteit? Het is ten slotte
niet zomaar iets waar een BHV’er voor kan komen te
staan. Vooral dít signaal, die bewustwording, willen
we uitdragen naar niet alleen de naaste collega’s
van de BHV’er, maar ook naar alle beleidsmakers en
besluitvormers. U ondersteunt hiermee uw BHV’er
en diezelfde BHV’er doet het uiteindelijk weer voor
u. Economische ontwikkelingen, evenals Het Nieuwe
Werken, vragen om betrokkenheid met en onder-

steuning van de BHV-organisatie. Bedrijfshulpverlening, of breder een veilige en gezonde werkplek, is
wat je samen doet, is iets dat ons allemaal aangaat
en waar we ons allen bewust van moeten zijn.
Daarom heeft Crisicom het initiatief genomen voor
Dag van de BHV. Een jaarlijks terugkerende campagne op de eerste maandag van november. Crisicom
staat voor het opleiden tot en met het oefenen van
die competente, inzetbare BHV’er. Daar maken wij
ons hard voor. Doet u met ons mee?”

Syl Bennema,
directeur Crisicom

“Wij vinden het belangrijk om de bedrijfshulpverlening in Nederland meer en beter
onder de aandacht te brengen. Dat er meer waardering en support komt voor de
inzet van de BHV’er. Niet alleen in actie, maar ook gedurende het hele jaar, wanneer door opleiden en trainen de kennis en kunde op peil wordt gehouden.
Zoals Meeùs de gids is voor haar klanten, zijn BHV’ers gids voor hun collega’s.
Zij helpen om calamiteiten te voorkomen, de weg te wijzen en staan klaar om
adequaat hulp te bieden. Dat is niet altijd even zichtbaar. Vandaar dat Meeùs dit
initiatief graag ondersteunt en de BHV’ers van Nederland in het zonnetje zet.”

Coen Mom,
directievoorzitter Unirobe Meeùs Groep
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Anton den Hollander,
algemeen directeur Quinton Brandveiligheid

Quinton Brandveiligheid is sinds 1996 actief in het
opleiden van Bedrijfshulpverleners. Bedrijfshulpverleners zijn niet meer weg te denken binnen welk bedrijf
dan ook. In de Arbowet staat dat bedrijven verplicht
zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het
gebied van Bedrijfshulpverlening. Iedere werkgever moet voorbereid zijn op ongevallen, brand en
ontruiming in het bedrijf. De werkgever wijst een of
meerdere werknemers aan die de rol van Bedrijfshulpverlener vervullen. Vaak realiseren we niet wie de
Bedrijfshulpverleners zijn en welke taken zij uitvoeren.
Bedrijfshulpverleners zijn medewerkers die naast hun
dagelijkse werkzaamheden ook nog eens als Bedrijfshulpverlener optreden tijdens een calamiteit. Zij doen
dit voor hun collega’s maar ook voor alle bezoekers
binnen het bedrijf. Alle Bedrijfshulpverleners in
Nederland verdienen het om eens in het zonnetje
gezet te worden. Zij verdienen respect en waardering.
Quinton Brandveiligheid ondersteunt dan ook met
trots het geweldige initiatief Dag van de BHV.

Gezondheid en veiligheid zijn voor Essent van groot belang.
We produceren niet alleen energie, maar leveren dit ook
aan meer dan 2 miljoen klanten. Dat doen we graag vanuit
een gezonde en veilige werkomgeving. Ons HSE-beleid
(Health, Safety en Environment) helpt ons als bedrijf om
deze werkomgeving te creëren. Voor onze medewerkers op
de productielocaties waar veiligheid de hoogste prioriteit
kent, maar ook voor medewerkers die op kantoor werken.
Veiligheid en gezondheid maken als aandachtsgebieden
onderdeel uit van ons bedrijfsbeleid. Daarbij leggen wij
regelmatig de lat hoger dan wet- en regelgeving al van
ons verlangen. Dat geldt ook voor onze collega’s die als
BHV’er hulp verlenen. Essent besteedt veel aandacht aan
bedrijfshulpverlening. Medewerkers worden opgeleid tot
gediplomeerd bedrijfshulpverlener en krijgen voldoende
tijd om hun kennis op peil te houden.
De Dag van de BHV is gericht op zowel hulpverleners als op
de hulpontvangers en maakt organisaties bewust van het
belang van goede bedrijfshulpverlening en wat medewerkers daarvoor kunnen betekenen. Daarom vindt Essent de
Dag van de BHV een goed initiatief dat we graag ondersteunen.
Door landelijk aandacht te vragen voor de inzet van zo’n
half miljoen bedrijfshulpverleners in Nederland, hoopt
Essent dat er - naast uiteraard meer begrip en respect voor
de BHV’er - een positieve impuls wordt gegeven aan het
gezondheid- en veiligheidbewustzijn binnen de bedrijven in
Nederland.
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uit het boekje

Gelukkig zie je
direct het effect
en dat doet je
meteen goed

Het was een hulpverlening uit het boekje
Ron Kalkhoven, Hoofd BHV bij Nimeto Utrecht

‘Hij leeft dus nog, en ja, dat is natuurlijk het mooiste. ‘ Ron Kalkhoven, Hoofd BHV bij Nimeto Utrecht,
vertelt over zijn BHV-inzet, samen met 2 andere BHV-collega’s.
Het is maandag 4 juni als collega Andries in gesprek is bij de directie. Het is vijf weken voor zijn pensioen. Ron vertelt: ‘Ineens gaat ‘ie onderuit, schuift zó onder het bureau en is ook niet meer aanspreekbaar. Het directielid roept meteen richting de BHV’er in het kantoor naast hem en belt mij. Hij meldt:
Andries is flauwgevallen! Ik dacht.. flauwgevallen? Hij is in de 60?! Ik vertrouwde het niet.’

Ineens gaat
‘ie onderuit
en schuift zo
onder het
bureau
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Andries blijkt een circulatiestilstand te hebben. De collega begint met reanimeren terwijl Ron 112 belt en een
andere collega weg stuurt om de AED te halen en een
ploegleider te waarschuwen.
De collega die al met de reanimatie was begonnen wordt
door de gealarmeerde ploegleider vervangen. Ron vertelt: ‘De AED was er en ik ben gaan plakken, heb meteen
een analyse gedaan en vervolgens een schok toegediend.
Alles ging ontzettend snel. Teruggerekend hebben we
Andries al binnen zo’n 2,5 minuut een schok kunnen
toedienen. Hij kwam toen ook weer een beetje bij en
wij zijn doorgegaan met reanimeren. Daarna reageerde
hij minder, hebben we opnieuw een analyse gedaan en
er bleek toch nog weer een schok nodig te zijn. Op dat
moment komt de eerste motorambulanceverpleegkundige al binnen. Het tweede team kwam er eigenlijk direct
achteraan en zij hebben Andries onmiddellijk medicijnen
toegediend. Er was nog een 3e schok nodig. Vanaf het
eerste moment, al met al, zo’n 9 minuten later. Andries
is vervolgens bij kennis gebleven.’
De interviewer meldt dat ze kippenvel krijgt van wat
Ron haar vertelt. ‘Op dat moment heb je weinig tijd om
ergens over na te denken, het gaat zo snel! ‘, stelt Ron.
Op de vraag welke impact deze inzet op de drie BHV’ers

heeft gehad, antwoordt hij: ‘Voor mij was het helaas niet
de eerste keer, wel voor wat betreft de AED. Het was wel
een eerste inzet voor de andere twee collega’s. De procedure ken je door de theorie en je hebt alles geoefend,
maar als je dan in de praktijk, aan je collega, een schok
toe moet dienen...’ Hij pauzeert even en vervolgt dan:
‘Gelukkig zie je direct het effect en dat doet je meteen
goed.’
Andries mag vervolgens niet via de trap worden vervoerd
en is door de ondertussen gearriveerde brandweer,
horizontaal via het raam naar buiten gebracht. ‘Ik ben
meegereden naar het ziekenhuis en Andries kon meteen
worden geopereerd.’
De interviewer zegt dat het klinkt alsof het allemaal wel
heel snel is gegaan. Ron bevestigt dit. ‘Alles wat goed kon
gaan, ging ook goed. Wij waren snel ter plaatse, de ambulanceverpleegkundige was er heel snel, de brandweer
en politie ook en in het ziekenhuis was een operatiekamer vrij waardoor bij Andries meteen de stents konden
worden ingebracht. Tijd is echt zó belangrijk!’ Dit, hoe
snel het allemaal is gegaan, is later ook nog zo besproken
met de politie en het ambulancepersoneel. De conclusie
was dat het een hulpverlening uit het boekje was.
Blijft de vraag: had Andries eigenlijk hartproblemen?

‘Nee, niks!’, zegt Ron, ‘Hij liep hard, was sportief, kwam
vaak op de fiets naar het werk, niks!’ Andries weet nog
dat hij die maandagochtend naar het werk is gegaan,
maar is de rest van die week vrijwel geheel kwijt in z’n
geheugen. Dat hij eind van diezelfde week gebeld heeft
met z’n BHV-redders, dat weet hij niet meer. Ron: ‘Dat hij
niet meer weet wat er is gebeurd, daar kan ‘ie mee leven,
zegt ‘ie..’ Understatement, hij leeft nog.
Bij Nimeto Utrecht stond op diezelfde maandag in de
middag al een BHV-oefening gepland. Deze hebben ze na
overleg door laten gaan. Wel was de conclusie achteraf,
van de andere BHV’ers, dat het een bijzondere oefening
was. Het besef was er, dat ook zij, een paar uur daarvoor,
de hulpverleners hadden kunnen zijn van hun collega.
Confronterend.
De directie van Nimeto Utrecht heeft als blijk van dank
en waardering de drie collegahulpverleners een speciaal
ontworpen zilveren speld uitgereikt. Andries heeft zijn
afscheidsreceptie ‘gewoon’ door laten gaan, is daarna
‘gewoon’ op vakantie gegaan en is nu ‘gewoon’ met
pensioen.
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Testimonials

“Sandd is van mening dat in de toekomst bedrijfsveiligheid nog meer dan nu een issue wordt en dat is tegelijk
de reden dat Sandd Partner is van de Dag van de BHV.
En dat betekent ook dat wij onze BHV’ers op 5 november in het zonnetje zullen zetten ! “ aldus Rob Brakenhoff, COO van Sandd.

Testimonials

Ton Baas,
directeur VBZ

“De Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie
(VBZ) met meer dan 125 aangesloten ondernemingen,
steunt De Dag van de BHV omdat wij het een goed initiatief vinden dat de bedrijfshulpverleners ook eens in het
zonnetje worden gezet. Vaak realiseren we niet wat een
bedrijfshulpverlener doet, een bedrijfshulpverlener voert
zijn taken uit in algemeen belang. Toch is de bedrijfshulpverlener niet altijd even populair omdat zijn/haar
werk niet altijd direct zichtbaar is voor collega’s. Daarom
steunen wij de Dag van de BHV als blijk van waardering
van de bijzondere inzet van bedrijfshulpverleners die zijn/
haar missie onder alle omstandigheden blijft uitvoeren!”

BHV’ers zijn
mensen met een
verantwoordelijkheidsgevoel voor
veiligheid

BHV moet, wettelijk gezien.
IVM helpt in heel Nederland bedrijven om letsel en schade te voorkomen
en adequaat te handelen bij incidenten, omdat iedereen recht heeft op een
veilige en gezonde werkomgeving. Daarom helpt IVM organisaties, en met
name de mensen die daar werken, meer veiligheidsbewust te raken. Want
regels maken de werkomgeving niet veilig, dit doen de mensen die er werken!
Juist daarom is IVM zo betrokken bij dit initiatief: Dag Van De BHV richt
zich niet op de procedures, maar op de mensen achter de BHV-organisatie.
BHV’ers zijn mensen met een verantwoordelijkheidsgevoel voor veiligheid,
met maatschappelijke betrokkenheid. Mensen die zich zonder eigen belang
inzetten voor het wel en wee van anderen en daarmee levens kunnen redden
en schade voorkomen.
Eigenlijk zou iedereen BHV moeten willen!
Marius Veenvliet,
directeur IVM
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Een goede en veilige werkomgeving is van belang en
levert een bijdrage aan het primair proces van Sandd.
Daarmee kan Sandd zich onderscheiden als een aantrekkelijke werkgever voor de huidige maar ook nieuwe
medewerkers. Tot slot is de wetgeving voortdurend aan
verandering onderhevig in relatie tot een veilige werkomRob Brakenhoff,
COO Sandd

geving voor medewerkers. De eisen die hieraan gesteld
worden zullen steeds hoger worden. BHV krijgt daarmee
een prominente functie in de strategie van organisaties.
De omstandigheden waaronder de medewerkers van
Sandd arbeid verrichten, bepalen mede de kwaliteit van
de arbeid. Daarom vindt Sandd het van groot belang dat
de arbeidsomstandigheden worden bewaakt. Want, hoe
hoger de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden, hoe
hoger de productiviteit. Optimale arbeidsomstandigheden leiden tot een goede geestelijke en lichamelijke
gezondheid van de werknemers. Sandd is gebaat bij een
goed en gezond werkklimaat en zowel onze klanten als
onze medewerkers profiteren daarvan. Een goede organisatie en uitvoering van de bedrijfshulpverlening (BHV)
kan daar aan bijdragen.Iedereen binnen Sandd is zich
hiervan bewust en ondersteunt onze BHV’ers.

RDW ondersteunt dit initiatief van harte. Er kan
nooit genoeg aandacht zijn voor de veiligheid
van mensen-medewerkers enerzijds en de veelal
belangeloze inzet van de BHV´ers anderzijds.
Door dit op deze wijze onder de aandacht te
brengen, zal het besef dat het ieders verantwoordelijkheid is in deze geest te handelen en de
meerwaarde groeien.

Peter Spaan,
Unitmanager Facilitaire
Dienstverlening MO
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24 uur per dag
24 uur per dag BHV’er

Broodje BHV

Carel Boer, Medewerker dienstverlening Belastingdienst en
Hoofd BHV te Leiden
Maandag 5 november Dag van de BHV hebben we aandacht voor alles wat er mogelijk met onszelf of om ons heen kan gebeuren. Tegelijkertijd beseffen we dan dat we
in geval van een calamiteit op onze BHV-collega’s kunnen rekenen.
Waarom realiseren we ons dat eigenlijk niet iedere dag, staan we daar zo vaak niet
bij stil?

Carel Boer is 24 uur per dag BHV’er. Een aanrijding voor de deur, een passagier op Schiphol met een hartaanval of de Bijlmerramp:
Carel aarzelt niet en handelt. Hij biedt 24/7 direct hulp en was daardoor al meerdere keren ook buiten werktijd hulpverlener. Zo
was hij als een van de eersten ter plaatse bij het treinongeluk in Amsterdam op 21 april jl. waarbij een dode en ruim honderd
gewonden vielen. Het ongeluk vond op 5 minuten afstand van zijn huis plaats.

Hij vertelt: ‘Het was echt om de hoek en daardoor was ik
als een van de eersten hier aanwezig. Vrij snel na mij arriveerde de eerste brandweerauto en kwamen de eerste
passagiers al uit de trein. Het ongeluk was nagenoeg in
een woonwijk gebeurd. De passagiers die zelfstandig de
trein konden verlaten, zochten een uitgang en liepen
totaal verloren de wijk in. Ik ken de buurt hier en heb
meteen bij bejaardentehuis De Bogt gevraagd of de passagiers daar voor opvang terecht konden. Dat was prima.

Je ziet toch
steeds weer
die beelden en
de mensen in
nood voor je
14|Dag van de BHV

Hun verpleegkundigen kwamen direct aangelopen. Ik
ben vervolgens de mensen vanuit de trein naar De Bogt
gaan verwijzen, zodat de hulpverleners niet in de weg
werden gelopen. Al met al heb ik gedurende circa twee
uur de mensen doorverwezen naar de opvanglocatie. Op
een gegeven moment waren er ook bussen geregeld om
al deze mensen te vervoeren. De brandweer was keihard
aan het werk en het Traumateam van het Rode Kruis
ving de niet-gewonden op. Na die twee uur heb ik een
agent gevraagd me te helpen om tussen de hulpverleningsvoertuigen uit te komen. Ik stond tenslotte met
mijn auto helemaal vooraan. Ik ben naar huis gegaan,
heb nog wat tv gekeken, maar verder die avond bewust
niets meer over de treinramp gevolgd. Ik heb die nacht
niet goed geslapen. Je ziet toch steeds weer die beelden
en de mensen in nood voor je.’ Binnen de belastingdienst is een traumateam beschikbaar voor personeel
dat hulp heeft geboden. Carel heeft kort telefonisch
contact met ze gehad. Ze hebben even gecheckt hoe het
was. ‘Ook voor ons als BHV’ers altijd goed om te doen’,
geeft hij aan, ‘is heel belangrijk. Ook na een incident of
een inzet even controleren hoe het met je BHV-collega
gaat. Kan elke keer toch weer anders worden ervaren.’
Zo vertelt hij dat tijdens een landelijke oefendag een
collega ermee was gestopt. ‘Te heftig. Zo ineens. Misschien is er binnen de familie wat gebeurd. Ja, dat kan
dus gebeuren.’ Het is even stil. Dan vervolgt Carel: ‘Wat
ik me ook nog goed herinner: al die ambulances over de
Spaarndammerstraat. Ze bléven maar komen.’

Waar we op een Dag als vandaag zéker bij stil willen staan is de inwendige mens. Ook
die verdient onze aandacht tenslotte.
Hier komt het…

*

Waldkorn broodje of ander

*
*

Jong belegen kaas

*
*
*
*

Witte koolsalade

*

Een groene peper

smaakvol broodje naar keuze
Chorizo of, zonder knoﬂook,
pittige rauwe ham
Alfalfa
Tomaat
Komkommer en...
voor een blusmoment..

eet smakelijk
Met dank aan De Reiger Catering Utrecht
voor het recept en beeldmateriaal.
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Wie wordt
BHV’er van het Jaar 2012?

Europees Agentschap voor
Veiligheid en Gezondheid
op het Werk

De verkiezing wordt voor de eerste keer georganiseerd
en is een belangrijk onderdeel van Dag van de BHV. Met
deze verkiezing en de daaraan voorafgaande nominaties
worden de hulpverleners nog eens extra bedankt voor
hun bijzondere inzet.

Dag van de BHV, maandag 5 november, wordt
ondersteund door het Nederlands Focal Point, de
Nederlandse vertegenwoordiging van het Europees
Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het
Werk (EU-OSHA). Het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft de uitvoering van de dagelijkse
werkzaamheden van het Focal Point neergelegd bij
TNO. Op 18 april jl. is hun nieuwe Europese campagne
2012-2013 ‘Samen sterk voor preventie’ in Nederland
van start gegaan. Beide campagnes richten zich,
elk op hun eigen manier, op een veilige en gezonde
werkplek alsmede op de noodzakelijke samenwerking.
Preventie is geen eenmalige activiteit, preventie is een
werkwoord. Het is een continu proces waarin zowel het
management als de werknemers een belangrijke rol
hebben. In de gezondste en veiligste organisaties neemt
het management initiatief en wordt samengewerkt met
medewerkers.

Een van de doelstellingen van deze Dag is om de
belangrijkheid van de bedrijfshulpverlening in
Nederland meer en beter onder de aandacht te
brengen. Dat er meer waardering en support komt
voor de inzet van de BHV’er. Niet alleen tijdens een
daadwerkelijke inzet, maar ook gedurende het jaar,
wanneer door opleiden, trainen en oefenen de kennis
en kunde op peil wordt gehouden. ‘Ik doe het ook voor
jou!’

De eeuwige roem gaat naar…
Behalve natuurlijk de eeuwige roem voor alle
genomineerden zal de BHV’er van het Jaar 2012 extra
in het zonnetje worden gezet. Naast een speciaal voor
hem (of haar uiteraard!) ontworpen award ontvangt
deze verkozen bedrijfshulpverlener een geldprijs van
totaal maar liefst 2000,- euro, waarvan 1000,- euro
contant! De andere 1000,- euro zal door hem, naar
keuze, worden gedoneerd aan een van de goede
doelen gelieerd en gerelateerd aan de hulpverlening en
aangewezen door de organisatie van Dag van de BHV.
Op maandag 22 oktober zal bekend worden gemaakt
wie deze eerste titel in de wacht sleept. De uitreiking
zal plaatsvinden op… en dat zal niemand verbazen:
maandag 5 november Dag van de BHV.
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Voor meer informatie:
www.campagne.arboineuropa.nl

Samen sterk
voor veiligheid
en gezondheid
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steeds meer
Er wordt steeds meer gevraagd van de mensen
Oscar van Os, Hoofd BHV Essent Locatie Willemsplein Den Bosch

‘Binnen ons BHV-team waren wij al bezig met het voorbereiden van een BHV-middag. De geplande datum was nog niet bekend. Nu wordt het maandag 5 november. Een prima dag om BHV’ers in het zonnetje
te zetten en dat gaan wij doen.’ Dit was de toelichting van Oscar op het aanvraagformulier voor het gratis
promotiepakket. De organisatie van Dag van de BHV wilde meer weten over de BHV-middag en nam
contact met hem op.

Op de vraag wat een BHV-middag bij Essent Locatie
Willemsplein Den Bosch inhoudt, antwoordt Oscar:
‘We komen als BHV-team een aantal keren per jaar
bij elkaar. Bijvoorbeeld om de jaarafsluiting door te
spreken en natuurlijk ook om de stand van zaken over
onze manier van opleiden te bespreken. We zijn met
circa 50 BHV’ers. Klinkt wel veel misschien, maar we
hebben toch te maken met zo’n 1800 collega’s in een
op zich logistiek onhandig pand.’

De BHV-collega’s
doen het niet
voor zichzelf.
Dat bewustzijn
moet er komen
18|Dag van de BHV

Oscar vertelt dat Essent’s Director Corporate
HSE (Health Safety Environment) direct enthousiast was over Dag van de BHV. Gezondheid en
veiligheid staat namelijk hoog in het vaandel bij
Essent.
Het BHV-team ervaart in de dagelijkse praktijk de
doelstellingen van Dag van de BHV. Met name het
begrip van de andere collega’s wil wel eens ontbreken
wanneer er ontruimd moet worden. Hoofd BHV Oscar
begrijpt de houding van de collega’s enigszins. Hij licht
toe: ‘Er wordt steeds meer gevraagd van de mensen,
meer druk op zowel de mensen als de afdelingen. Dat
hoor je vooral in deze tijd in alle bedrijven, niet alleen
bij Essent. Maar dit legt ook een nog grotere druk op de
BHV’er. Het is minder motiverend wanneer juist de eigen
collega’s geen begrip opbrengen of je niet steunen. We
doen het tenslotte voor hun!’ Directie en ook Raad van Bestuur ondersteunt zijn team van harte en Oscar realiseert
zich dat dit niet bij alle bedrijven zo vanzelfsprekend is.
Zijn BHV-team komt dus maandag 5 november bij elkaar.
‘Wij gaan ze inderdaad in het zonnetje zetten. Dat verdienen ze gewoon’. De actie van Locatie Willemsplein Den
Bosch is landelijk binnen Essent opgepakt. Veiligheidsverantwoordelijken zijn geïnformeerd en het intranet wordt
gebruikt voor awareness bij alle niet-BHV’ers. Dag van de
BHV voor de niet-BHV’ers. “De BHV-collega’s doen het niet
voor zichzelf, maar doen het juist voor hun. Dat bewustzijn
moet er komen”.

Wij steunen
Dag van de BHV,
u ook?

Initiator en organisator:

Partners:

Business sponsoren:
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Colofon
Minimagazine – Dag van de BHV
maandag 5 november 2012
Crisicom Amersfoort, initiator en
organisator Dag van de BHV
September 2012 – 20 blz. – 21 x 21 cm
Concept & design:
Lente Vormgeving, Tilburg
Alle teksten en afbeeldingen zijn
intellectueel eigendom van
Dag van de BHV.
Overneming met bronvermelding
is toegestaan.
Wij bedanken onze Partners en
Business Sponsoren voor hun
ondersteuning.
Eveneens het Europees Agentschap
voor veiligheid en gezondheid op
het werk.
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