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VOORWOORD
Sylvester Bennema, directeur Crisicom

Maandag 4 november 2013, de tweede landelijke Dag
van de BHV. Met Dag van de BHV hebben we ons als
doel gesteld iedereen bewust, of in ieder geval bewuster,
te maken van de rol van de BHV’er. Besef, waardering
en support: sleutelwoorden voor Dag van de BHV. Plus
wat de BHV’er voor eenieder van ons kan betekenen.
De vraag: ‘Wat zou ik willen dat er gebeurt als mij iets
overkomt’ levert een eenvoudig antwoord op. ‘Zo goed en
zo snel mogelijk geholpen worden totdat de professionele
hulpverlener arriveert.’ In relatie tot de taken van de
BHV’er is het dan van het grootste belang dat de BHV’er zo
goed mogelijk op deze taak is voorbereid. Goed opgeleid en
goed geoefend dus.
Een goed opgeleide en getrainde BHV-organisatie betekent
overigens veel meer voor een bedrijf dan ‘alleen maar’
het beschikken over adequate hulpverlening. Hoewel we
hier misschien niet in eerste instantie aan denken draagt
de BHV’er ook bij aan het borgen van de continuïteit van
een bedrijf. De BHV’er zal door zijn opleiding en ervaring
anders kijken naar eventuele risico’s. Door deze risico’s of
onvolkomenheden op tijd te signaleren en te melden, en
te verhelpen uiteraard, gaat van de BHV’er een preventieve
werking uit. De kans op ongevallen wordt daarmee kleiner
en als er onverhoopt toch wat gebeurt, draagt diezelfde
BHV’er bij aan het beperken van de gevolgen.
De bezuinigingen raken ook de professionele hulpverleners.
Hierdoor worden de responstijden van professionele
hulpverleners langer en zijn wij voor de eerste,
noodzakelijke hulpverlening steeds meer afhankelijk van
hulpverlening door omstanders. Vaak, heel vaak zelfs lezen

we tegenwoordig, zijn dat burgers die door hun bedrijf zijn
opgeleid tot BHV’er. We komen de BHV’er dus niet alleen
in organisaties tegen maar in veel gevallen ook gewoon
op straat. Als toevallige passant die hulp kan verlenen
op het moment dat ergens een incident plaatsvindt.
De BHV’er is derhalve niet alleen de medewerker of de
collega maar – en niet in de laatste plaats- ook burger. Een
BurgerHulpVerlener.
In de toekomst zullen wij, naar mijn stellige overtuiging,
dan ook buiten het bedrijf, in het dagelijkse leven, steeds
meer een beroep doen op de inzet van BHV’ers. Dat besef
rechtvaardigt het eens te meer dat wij 1 keer per jaar de
BHV’er in het zonnetje zetten en onze waardering laten
blijken.
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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ijfshulpverleners
De Bedrijfshulpverleners

De eerlijkheid gebiedt mij hier op te merken - en dat niet uit beleefdheid, want dat tijdperk ligt
nu helaas ver achter mij - dat bedrijfshulpverleners voor ondernemingen en organisaties van
essentieel belang zijn als het onderwerp veiligheid je ter harte gaat.
Als zich een (ernstig) voorval voordoet, zijn zij immers
de eerste en vaak enige personen die de onveiligheid
kunnen helpen bestrijden, en een helpende of
reddende hand kunnen bieden aan allen die ter plaatse
aanwezig zijn.
De ervaring heeft mij geleerd dat er door allerlei
omstandigheden veel tijd kan verlopen voor de
professionele hulpverleners aanwezig kunnen zijn.
En in geval van brand kan bijvoorbeeld een gang van
54 meter binnen anderhalve minuut totaal met rook
gevuld zijn!
De bedrijfshulpverlening verdient dan ook onze
aandacht en respect, ook in tijden dat er niets gebeurt.
Kortom, de Dag van de BHV spreekt mij als ‘dag’ zeer
aan!
Succes met al uw activiteiten,
Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven
Voorzitter Stichting Maatschappij en Veiligheid

De bedrijfshulpverlening verdient
dan ook onze
aandacht en
respect, ook in
tijden dat er niets
gebeurt.
Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven
(Voorzitter Stichting Maatschappij en Veiligheid )
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24/7

24/7 veiligheidsbewustzijn

Jasmin Sukurica, wachtcommandant Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Jasmin is vandaag niet op dienst, maar komt graag en speciaal voor het interview naar de brandweerkazerne. Tijdens het interview blijkt al snel waarom. Deze wachtcommandant is 24/7 bezig met
veiligheidsbewustzijn en neemt graag de tijd om hier gedreven over te vertellen. ‘Als cursist leer je
tijdens de basisopleiding bedrijfshulpverlening levensreddend handelen, brandbestrijding, communicatie
en ontruimen. Maar wat je níet leert en natuurlijk ook niet meteen kán leren, dat is het menselijk gedrag
tijdens een calamiteit, omgaan met emotie!’ Zo, dat is even een binnenkomer.
Wat zegt hij nou precies? Hij licht toe: ‘Het gaat wel
om je collega’s, om mensen met wie je dagelijks
te maken hebt. Of bijvoorbeeld voor personeel
werkzaam in de zorg: met personen, de cliënten
die van jou afhankelijk zijn, je hebt een emotionele
band met diegene! En als er dan brand uitbreekt
en mevrouw Jansen is binnen… , ja, dan wil je haar
natuurlijk redden.’ Jasmin trekt bij het laatste zijn
wenkbrauwen op met een ‘ja-toch?’ blik. Hij pauzeert
even. ‘Je moet je bewust worden dat in de praktijk,
op zo’n moment, emotie nog wel eens de boventoon
voert. De BHV’er weet dat mevrouw Jansen daar zit,
gaat naar binnen en dus is er gevaar voor hem en
voor het slachtoffer. Geleerde procedures krijgen
een lagere prioriteit, alles door emotie. Daar sta
je zo snel niet bij stil, maar dat is wel wat wij zien.’
Jasmin is niet alleen werkzaam bij de brandweer
maar geeft ook als brandinstructeur les tijdens BHVopleidingen. Hij zet tijdens de instructie duidelijk in
op handelend optreden en op bewustwording in de
meest brede zin. Niet alleen bewustwording met
betrekking tot de theorie, bijvoorbeeld voor welk
type brand een specifieke blusser dient of hoe je
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een brand kunt bestrijden door ‘slechts’ een deur dicht
te doen. Hij gaat ook, noem het psychologisch, dieper in
op de materie. Wat is precies jouw taak als BHV’er, wat
wordt er van je verwacht. ‘Kijk, theoretische kennis moet je
hebben, dat is logisch. Maar die praktijkdag, die is eigenlijk
veel belangrijker. Je zal, net als wij bij de brandweer dat
doen, zonder aarzelen moeten kunnen terugvallen op
procedures. Zonder twijfel praktisch kunnen handelen.
Iedereen weet wat hem te doen staat. Dat kan alleen als je
regelmatig oefent. Telkens weer. Dat doen wij ook en het is
notabene ons beroep.’
Dag van de BHV juist voor niet-BHV’ers, legt de interviewer
Jasmin voor. Is Jasmin het eens met die omschrijving, met
de toevoeging juist voor niet-BHV’ers? ‘Zeker!’ Heel stellig
komt dat eruit. ‘Sterker nog, ik denk dat de niet-BHV’er
een keer met zijn BHV-collega mee moet komen naar een
cursus.’
Bewustwording bij iedereen, van manager naar
medewerkers, bij collega’s onderling. Veiligheid op de
agenda, tijdens het werkoverleg. ‘Ook als er geen prikkel is,
dan móet je met elkaar over veiligheid blijven nadenken.
Er is altijd werk aan de winkel. Dat geldt voor iedereen.
Natuurlijk is er werkdruk, zijn afdelingen onderbezet.

Natuurlijk is het tegenwoordig ook vaak een kwestie van
geld. En natuurlijk vinden heel vaak geen echte incidenten
plaats.’ Hij knikt begripvol erbij, snapt echt wel dat het
bij de meeste organisaties doorgaans zo werkt. ‘Maar…,’
vervolgt hij ernstig, ‘Mr. Murphy doet een keer zijn werk
en dan gaat het echt een keer fout. Geloof me, wij maken
het da-ge-lijks in de praktijk mee.’ Hoe nadrukkelijk kan je
dagelijks zeggen. Jasmin kan dat. Praktijkervaring.
Veiligheid voorop. Het thema van brandweer RotterdamRijnmond is brandveilig leven en werken. De brandweer
gaat actief op pad voor de bewustwording, bijvoorbeeld in
de zorg en aanleunwoningen. Ze plaatsen brandmelders,
delen folders uit, doen een woningcheck en nemen een
vragenlijst door met de bewoners. Dikwijls een kwetsbare
groep en onbewust wordt nogal eens gevaar gecreëerd.
We gaan weer terug naar de bewustwording. ‘Veiligheid
voorop geldt ook in je privésituatie, zowel voor de BHV’er
als de niet-BHV’er. Wees je daarvan goed bewust! Kijk goed
om je heen. Ben je echt veilig, geen gammele stekkers
in de badkamer, geen scheerspiegel in de zon en gericht

Geleerde procedures
krijgen een lagere
prioriteit, alles door
emotie.
op de handdoek? Werkt de brandmelder of had je de
batterij al lang moeten vervangen? Heb je op de 1e etage
een brandladdertje hangen? Prima!’ Jasmin steekt beide
duimen in de lucht. ‘Maar…rol deze ladder een keer uit en
gá een keer naar beneden. Ervaar hoe dat is, oefen. Weet
je hoe het werkt, of... hoe het niet werkt en juist wel moet?
Wees je van alles bewust en creëer geen schijnveiligheid
voor jezelf en jouw dierbaren. Bewustwording, écht!’
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25 jaar!

BHV Belastingdienst 25 jaar!
Jules Henrotte, Landelijk Coordinator BHV Belastingdienst/CFD

Vanaf het moment van de wijziging van de Arbowet, dat een bedrijf met meer dan 15 werknemers
een eigen BHV-organisatie diende te hebben, heeft de Belastingdienst een bedrijfshulpverleningsorganisatie binnen al de landelijke gebouwen opgezet.
‘In 1988 werden de eerste stappen gezet met
de aanstelling van drie landelijke en twaalf
regiocoördinatoren, één per provincie. Van het
opzetten op papier tot het werven van BHV’ers en
opleiden bij een erkend instituut. Tot op heden zijn
onze BHV’ers, 1650 in totaal, nog altijd op vrijwillige
basis toegetreden! Na vele reorganisaties die ook
de Belastingdienst niet bespaard zijn gebleven,
is er nu één landelijke coördinator BHV en 36
zogenoemde medewerkers BAM: BAM staat voor
Bedrijfshulpverlening, Arbo en Milieu. In de toekomst
komen er rijksverzamelkantoren en dan hoopt B/CFD,
de facilitaire tak van de Belastingdienst, ook daar de
BHV te mogen faciliteren.
In de afgelopen 25 jaar is gebleken dat de BHVorganisatie binnen de Belastingdienst goed geregeld
en georganiseerd is. Naast de reguliere opleidingen
vond al in 1988 de eerste landelijke oefendag plaats.
In de loop der jaren is dit fenomeen blijven bestaan,
omdat naast, uiteraard, het opleiden juist ook het
oefenen heel belangrijk blijft. Daarom blijven wij de
BHV’ers dit aanbieden. Het is nu uitgegroeid tot maar
liefst 11 landelijke oefendagen die, verspreid over
drie grote BHV-oefencentra, plaatsvinden. Aan deze
oefendagen nemen zo’n 1000 BHV’ers van de totaal
1650, deel.

Deelname ook weer geheel op vrijwillige basis.
Gedurende de dag komen zij met alle facetten van de
BHV in aanraking: van het verlenen van eerste hulp,
het blussen van een beginnende brand, ontruimen,
evacueren en het opvangen van de hulpdiensten.
Al met al dus een BHV-organisatie waar we als
Belastingdienst met zijn allen trots op zijn. Niet alleen
de BHV’ers zelf, maar zeker ook de collega’s die al hun
collega-BHV’ers van harte ondersteunen.
Wij zijn dan ook blij dat een initiatief is ondernomen
voor een Dag van de BHV. Daar staan we helemaal
achter! In het kader van het 25-jarig bestaan heeft
de landelijke BHV-organisatie van de Belastingdienst
een comité opgericht dat een programma met enkele
festiviteiten heeft opgesteld. Dit voorstel zal in grote
lijnen in alle gebouwen door de medewerker BAM
voor hun BHV-organisatie georganiseerd worden.
Daaruit mag blijken dat wij onze BHV’ers in het
zonnetje zetten en hun aanwezigheid plús inzet op hun
waarde schatten.’

In de afgelopen
25 jaar is
gebleken dat de
BHV-organisatie
binnen de
Belastingdienst
goed geregeld en
georganiseerd is.
Boven v.l.n.r.: Coen Versnel, Silvia Penning (-Gerritsen),
Ilonka Kruitbosch
onder v.l.n.r.: Sandra Kosters (-Eijkhout) en Jules Henrotte
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Watten in de wond
Watten in de wond

Arjo de Beer, verpleegkundige Spoedeisende Hulp Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam

Hij weet natuurlijk waarom we elkaar ontmoeten, wat het onderwerp van gesprek is. Arjo steekt
meteen van wal, er is nog geen vraag gesteld. ‘Op de Spoedeisende Hulp zien we direct het
verschil tussen een slachtoffer dat behandeld is door een goed getrainde en geoefende BHV’er
en een slachtoffer dat goedbedoeld is geholpen. Dan hebben wij het een stuk lastiger, zitten de
watten soms in de wond.’
Aan het woord is Arjo de Beer, sinds 13 jaar werkzaam
op de SEH-afdeling van het Sint Franciscus Gasthuis
in Rotterdam. Met een gefronst voorhoofd en een
heel serieuze blik onderstreept hij zijn uitspraak. ‘Dan
hebben wij het op de SEH niet alleen meteen een
stuk lastiger, maar ook voor de patiënt kan dit echt
een heel groot verschil maken. Het gaat tenslotte
altijd om de factor tijd! ‘ De interviewer concludeert
hieruit dat de BHV niet alleen voor politie, brandweer
en ambulance dus een belangrijke voorpostfunctie
vervult, maar dat dit ook zo is voor de SEH. Al tijdens
het uitspreken bevestigt Arjo dit door nadrukkelijk
ja te knikken. ‘Zeker weten! Training, maar vooral
ook oefening is zo ontzettend belangrijk. Niet alleen
voor het juist handelen, maar vooral ook voor het
vertrouwen van de bedrijfshulpverlener!’ Hij vervolgt:’
En wat iedereen zich ook vaak niet realiseert, is dat
diezelfde BHV-collega nogal eens mee komt met het
slachtoffer. Hij begeleidt zijn collega en is voor het
slachtoffer op dat moment de enige steun. Niet te
vergeten, de belangrijke rol die hij heeft, wanneer het
slachtoffer zelf niet aanspreekbaar is. Dan is de BHV’er
de contactpersoon totdat de familie arriveert!’ Arjo
bevestigt dat de BHV’ers door collega’s nog altijd niet
voldoende worden gewaardeerd. ‘Maar,’ hij pauzeert
even, met de positieve aanvulling: ‘dat wordt wel
steeds minder. Collega’s snappen steeds beter welk
belang zij zélf kunnen hebben bij de BHV-collega’s!’
Naast zijn functie als verpleegkundige op de
Spoedeisende Hulp is Arjo ook BHV-instructeur. Voor
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zijn lessen kan hij putten uit talrijke voorbeelden,
die hij dagelijks, in de praktijk, meemaakt. ‘Nee, dat
zijn geen spannende verhalen, daar gaat het niet
om.’ Hij wil iets overbrengen, heeft er tenslotte zelf
mee te maken gehad. Of zoals hij het omschrijft:
‘Ik heb de patiënten wel zelf in de handen gehad!’
Tijdens zijn training ‘trakteert’ hij de cursisten op
iets onverwachts. Met een calamiteitentelefoon
bijvoorbeeld. Deze begint plotseling te rinkelen, zet
de groep meteen op scherp. Een trigger, wat doet
dit met je? Wat ga je nu doen, wat móet je nu doen?
Schakelen, 1-2-3.
Een terugkoppeling van een van zijn cursisten, nadat
deze in de praktijk met een calamiteit te maken
kreeg, deed Arjo goed. De cursist vertelde dat in
een flits de geleerde acties door hem heen schoten.
Het ging allemaal razendsnel, maar zonder twijfel
ondernam hij direct de nodige acties. ‘Dat bedoel ik
dus, het vertrouwen van die BHV’er, in zichzelf. Hij
weet wat hij moet doen, hup, direct, actie. Tijd! Hij
kan het verschil maken.‘ Tijdens de instructie leert
hij zijn cursisten een ezelsbruggetje: ‘VL-ABC: V van
Veiligheid, L: “lees” het ongeval of de gebeurtenis en
het bekende ABC: Airway, Breathing en Circulation.’
Arjo licht toe dat ook de professionele hulpverlening
via deze methodiek werkt. ‘Bij de SEH, de intensive
care en de ambulancedienst beginnen we allemaal
hetzelfde. En dus ligt het in het verlengde van elkaar.
Kan je gemakkelijk de situatie aan elkaar overdragen:
betere samenwerking, met structuur en efficiëncy.

Hij stelt nadrukkelijk: ‘Dat is zo ontzettend belangrijk:
een goede overdracht, ofwel goede communicatie.
Niet alleen voor ons onderling hier in het ziekenhuis,
maar natuurlijk ook voor de BHV’ers richting de
professionele hulpverlening.’
Hij is even stil en herhaalt dan: ‘Daarom is het zo
belangrijk dat de BHV’er traint en herhaalt: voor
herkenning en zeker ook voor het vertrouwen. ‘

Training en
oefening, voor
herkenning en
vertrouwen.
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Het gaat
allemaal zo snel
Het gaat allemaal zo snel
Joop Evers, bedrijfspandbeheerder Huis van Portaal, Beneluxlaan Utrecht

‘Mijn collega Amanda en ik staan te kijken naar gebeurtenissen bij de tramhalte tegenover ons pand. De
deuren gaan open en een paar mensen dragen een man naar buiten en leggen hem op het perron.’ Aan
het woord is Joop Evers, bedrijfspandbeheerder én BHV’er. Hij vertelt dat door de omstanders druk werd
getelefoneerd en de man, nadat hij in de stabiele zijligging was gelegd en gecontroleerd, toch weer op de
rug werd gedraaid en dat een van de omstanders met reanimeren begon. ‘Het gaat allemaal zo snel. Wij
hebben gelijk onze AED van de muur getrokken en zijn naar buiten gerend. Plakkers geplakt, de man was
bewusteloos, en een 1e schok toegediend.’

Dat je het
verschil tussen
leven en dood
kan betekenen.
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Vraag van de interviewer: ‘Hoe ging dat, moest je
moed verzamelen, had je het al eens eerder gedaan?’
Amanda geeft aan eerder gereanimeerd te hebben,
haar buurman. Toen, thuis, niet met behulp van
een AED. Met de buurman is het helaas niet goed
afgelopen. Joop: ‘Nee, nooit eerder, voor mij was het
de eerste keer. En nee, geen aarzeling of twijfel en
ook nadien geen last ervan gehad.’ Joop vertelt dat
hij vroeger militair is geweest en in die tijd ook het
nodige heeft meegemaakt. Hij noemt een gebeurtenis
waarvan hij toen wel last heeft gehad en die nog altijd
op het netvlies staat. Is dat dan van invloed? Leeftijd,
levenservaring? ‘Ja, misschien wel... En weet je, misschien word je op zo’n moment ook wel gestuurd, zo
zie ik het. Je rent er naar toe, je handelt, denkt niet
na. Maar... en dat is natuurlijk wel het geval: wij zijn
wél getraind en geoefend. Daar ben ik echt blij mee.
Dat Portaal daar aandacht voor blijft houden. Nu was
het shirt omhoog en plakken.’
De opleiding en training geeft dus die zekerheid?
‘Ja, uiteraard. Maar ik denk dat het ook wel deels
een menselijke eigenschap is. Ik vond het gewoon
hartstikke mooi dat ik kon en mócht helpen. Dat je het
verschil tussen leven of dood kunt betekenen.’
Politie, brandweer en ambulance kwamen in grote
getale aangereden en zij namen de hulpverlening
over. ‘Daar heb ik me dus zo over verbaasd, daar had
ik nooit aan gedacht.’ Uh... wat? ‘ Nou, onze plak-

kers moesten er dus weer
af omdat onze AED andere
aansluitingen heeft dan die
van de ambulance!’ Joop klinkt
oprecht ontzettend verbaasd
en verwondert zich nog steeds.
‘Dat is toch zonde van de tijd! Je
moet tóch extra handelingen doen,
hoe je het ook wendt of keert. Heel
voorzichtig
onze plakkers eraf en vervolgens die van de ziekenwagen
er op. Dat is mijn grootste verbazing achteraf: dat er niet
een universele aansluiting is. Zoiets als bij een tankstation,
maakt niet uit waar je tankt, de slang past altijd. Tijd is zo
kostbaar op zo’n moment.’ Hij vervolgt: ‘Er was nog enige
vibratie bij de man, 34 jaar oud bleek achteraf. Je bent
bezig, gezicht al beetje blauw en dan schiet het echt wel
door je heen: redt hij het wel... Na de 1e schok kwam al
wat kleur terug en na de 2e schok was de kleur vrijwel
weer normaal. Toen een week later de AED is uitgelezen
bleek ook dat na die 1e schok al gelijk weer meer hartslag
aanwezig was en met de 2e was deze zo goed als geheel
weer normaal. Als dan alles voorbij is, houd je toch in je
achterhoofd: is alles goed gekomen met die man, heeft hij
er nog iets aan over gehouden?’ Jullie weten dus niet hoe
het nu met de man gaat, is dat niet frustrerend? Ja en nee,
geeft Joop aan. Joop is later nog een keer een medereiziger
van het slachtoffer in de tram tegengekomen en heeft aan
hem gevraagd hoe het met de man ging. Het bleek dat hij

direct naar het ziekenhuis in Nieuwegein was vervoerd en
later is overgebracht naar het UMC. Hij is nu thuis om aan
te sterken. De interviewer vraagt of Joop gerustgesteld is
nu hij weet hoe het met het slachtoffer gaat. Joop bevestigt
dit. ‘Ja, toch wel. Wel fijn om te horen dat het goed gaat. En
ik was heel blij dat Amanda en ik dit hebben mogen doen,
dat we er samen op tijd bij zijn geweest. Het is gelukt en
goed afgelopen, dat is het mooiste natuurlijk.’
Werkgever Portaal heeft de inzet van beide BHV’ers uitgebreid onder de aandacht gebracht. ‘We zijn enorm goed
opgevangen en er is goed over gesproken. Die ondersteuning heb je wel nodig. Daarnaast hebben we bloemen
gehad en heeft onze actie op ons intranet gestaan, leuk.’
Het interview is in het kader van Dag van de BHV en dus
kan de vraag niet uitblijven: ‘Beseffen de collega’s, als mij
wat overkomt... dan zijn zij er ook voor mij?’ De bevestiging
volgt: ‘Ja, zeker weten, dat besef is er wel, nu zeker.’
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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 ondersteuning 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?”

Sylvester 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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BHVer van
het jaar

Een terugblik en vooruitkijkend naar
de nieuwe verkiezing

werkoverleg, standaard.’ Een tip die John al eerder gaf,
direct na zijn verkiezing: deel, informeer, laat als BHV
weten wat je doet, betrek iedereen er bij en geef ook aan
wat hun eigen aandeel is in de totale veiligheid.

BHV’er van het Jaar 2012: John Beijersbergen, coördinator BHV FMHaaglanden

Toch even terugkomend op het besef bij de niet-BHV’ers.
Is dat er nou wel of niet. ‘Onze ervaring is de volgende:
de kracht van de herhaling, frequent en consequent,
toont aan dat mensen van hoog tot laag zich bewust
worden van het grote voordeel dat ze hebben met een
goed opgeleide en getrainde BHV-organisatie binnen de
organisatie. Een grootschalige ontruimingsoefening weer
op de agenda? Dan zetten wij bewust op hoog niveau
in. Er moet draagkracht zijn. Heel belangrijk: van boven
naar beneden. Iedereen moet begrijpen dat veiligheid
en gezondheid bij de directie hoog op de agenda staat.
Net zo goed als de terugkoppeling naar de medewerkers.
Bedanken voor de ontruiming, complimenten over de
voortgang. Daar waar het niet goed ging: actie ondernemen, conclusies en aanbevelingen. Nogmaals: iedereen
moet het belang ervan beseffen en weet je waarom? Het
gaat om jóu! Om jouw eigen veiligheid. En als de maandelijkse cijfers verschijnen en jij staat daar tussen, dan
kijk je er ineens heel anders naar. Zo werkt het toch?’

Dinsdag 9 juli 2013. John Beijersbergen heeft nu iets meer dan 8 maanden de titel BHV’er van het Jaar
2012 op zak. Reden om met hem eens terug te kijken op deze periode en vooruit te kijken naar de
tweede Dag van de BHV op maandag 4 november.

Het is elke keer een feestje om met deze man contact te
hebben. Met deze vakidioot, zoals hij zichzelf betitelt.
John praat makkelijk en snel en als je niet heel goed oplet
mis je als interviewer zo maar belangrijke wijsheden en
tips die hij onverwacht tussen de antwoorden door geeft.
Op de inleidende vraag ‘Wat is er allemaal gebeurd nadat
je tot BHV’er van het Jaar was verkozen?’ volgt meteen
een enthousiaste uiteenzetting. Het blijkt dat John
ontzettend veel reacties heeft ontvangen. Lachend: ‘Ik
heb zelfs een twitteraccount geopend! Ik hoorde dat daar
zoveel reacties en felicitaties waren op de verkiezing!’
Intern was niemand verbaasd dat hij was verkozen. John
ademt BHV. Ook uit onverwachte hoek bereikten hem
berichten, stuk voor stuk leuk, verrassend en positief.
‘Er zijn heel wat artikelen geschreven, op internet en in
kranten, maar ook in vaktijdschriften enzovoort!’ Het
heeft hem, als dat kan tenminste, nog meer geïnspireerd
om anderen enthousiast te maken voor BHV. ‘Wel bijzonder, hoor, dat je naam wordt herkend, als je je ergens
voorstelt. Hey, dan ben jij toch die BHV’er van het Jaar?’
John Beijersbergen, een Bekende Nederlander? ‘Ja echt,
zo raar!’ Hij lacht voluit. ‘Maar,’ vervolgt hij meteen ernstig, ‘het scheelt zeker wel. Er wordt op de een of andere
manier toch anders naar je gekeken. Ik ben altijd heel
serieus en enthousiast over BHV, maar ik merk nu dat er
meer draagkracht is voor de BHV. Dat het nog meer vaste
grond onder de voeten heeft gekregen. Daar doe ik zeker
mijn voordeel mee.’ John vervolgt: ‘Het is zo belangrijk
dat de bedrijfshulpverlening niet als een hobbyclub
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wordt gezien, dat het er maar even bij wordt gedaan
omdat het nu eenmaal moet. Nee, BHV hóórt binnen
het bedrijfsproces. Ontruimingsplannen niet op orde?
Mensen realiseren het zich niet, maar dat is een reden
om een heel pand te sluiten. Stel je voor!’ De interviewer
kan John niet zien, we bellen. Maar hem kennende gaan
zijn wenkbrauwen zo ver als mogelijk naar boven en is er
een blik vol ongeloof. Het hoofd wordt ontkennend geschud. John kan er niet bij dat menigeen bedrijfshulpverlening niet serieus neemt en grote risico’s op het gebied
van veiligheid blijkbaar op de koop toe neemt. ‘Het is
absoluut een professionele, serieuze zaak. Daarom ben ik
ook erg blij met de ondersteuning van de heer Pieter van
Vollenhoven, geweldig!’
De interviewer vraagt of John denkt dat het besef bij de
niet-BHV’ers nu anders is geworden. Heeft hij nieuwe
acties uitgezet, zijn bestaande activiteiten geïntensiveerd,
hoe gaat hij te werk?
‘De niet-BHV’ers informeren wij bijvoorbeeld via intranet.
FMH (Facilitair Management Haaglanden, red.) verzorgt
maandelijks een rapportage met hierin onder andere
keiharde cijfers en redenen van BHV-inzetten. En daar
zitten heel wat serieuze zaken tussen, hoor! Wij noemen
ook de opleidingen en trainingen die wij volgen, welke
en wanneer. Wat is het minimale aantal BHV’ers dat we
moeten hebben om jouw veiligheid en gezondheid te
bewaken, hoeveel hebben we er, gaan we weer werven.
Kortom: we geven info, info, info; iedereen zo veel als
mogelijk erbij betrekken. BHV op de agenda van het

John is verantwoordelijk voor de coördinatie van de
bedrijfshulpverlening op drie ministeries. De vraag luidt:
denk je, dat wat jij hier noemt, ook van toepassing is bij
andere organisaties, binnen de industrie bijvoorbeeld of
bij zorginstellingen? Een stellig antwoord volgt. ‘Zeker
weten. Natuurlijk is het ene bedrijf het andere niet en
heb je te maken met culturen, beleving en meer of minder enthousiasme of besef. Maar overal zie je momenteel
hetzelfde. Maakt niet uit waar je werkt of waar je BHV’er
bent. Meer mensen zitten tegenwoordig bij elkaar in
een pand of in een kantoor, de gemiddelde leeftijd gaat
omhoog en bovenal is er meer werkdruk. Met minder
mensen hetzelfde werk blijven doen. Plus de huidige
economische situatie die stressverhogend kan werken.
Dat kan echt een probleem zijn. Bedrijfshulpverleners
moeten juist nu getraind en geoefend blijven.’
John, nog een laatste opmerking? ‘BHV’ers, wees actief,
laat je zien, informeer en zet BHV op alle agenda’s. Er zijn

BHV hóórt binnen
het bedrijfsproces
helaas genoeg voorbeelden in de praktijk hoe het om een of
andere reden zomaar mis kan gaan. Iedereen kent de voorbeelden. Je wilt toch niet dat dit bij jullie gebeurt?’
John zal op Dag van de BHV maandag 4 november aanwezig
zijn bij het uitroepen van de nieuwe BHV’er van het Jaar en
naast zijn titel ook de wisselAward uitreiken.
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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 4 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

Een veilige en gezonde werkomgeving. Bij IVM zien wij dit als een recht
voor iedereen. Door het opleiden en trainen van medewerkers helpt IVM
organisaties veilig te maken en te zijn. Bewustzijn en correct handelen zijn
in onze ogen dan ook de basis voor veiligheid op de werkvloer. Daarbij is de
goed getrainde BHV-er onmisbaar. Het zijn namelijk niet de regels die de
werkomgeving veilig maken, maar de mensen die er werken!
Tijdens Dag van de BHV staat daarom de mens centraal. De BHV-er. Betrokken
en verantwoordelijke mensen met een sterk gevoel voor veiligheid. IVM juicht
dit geweldige initiatief toe en sluit zich ook dit jaar weer graag aan als Partner
van Dag van de BHV!

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
Rob Brakenhoff,
COO Sandd

een veilige werkomgeving 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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Broodje BHV
Maandag 4 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?
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…

*		3 boterhammen wit of bruin
*		Bieslook roomkaas
*		Sla
*		Gerookte zalm*
*		Ei
*		Komkommer
*		Pijnboompitjes

Europees Agentschap voor
Veiligheid en Gezondheid
op het Werk
Dag van de BHV, maandag 4 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 2012 is hun Europese campagne
‘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.
Voor meer informatie:
www.campagne.arboineuropa.nl

Samen sterk
voor veiligheid
en gezondheid

		

eet smakelijk
Met dank aan Chapeau broodjes Tilburg vof
voor het recept.

* Houd je niet van vis, dan de zalm vervangen door coburgerham, de
komkommer door tomaat en de pijnboompitjes door walnoten.
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Terugblik

Terugblik Dag van de BHV 2012
Nadat in april 2012 de website live was gegaan en middels persberichten
en de (sociale) media er steeds meer aandacht kwam voor de eerste Dag
van de BHV, merkte de organisatie al vanaf het begin dat de doelstelling
van deze Dag enorm veel mensen aansprak. Via de e-mail ontvingen wij
meteen talloze reacties. Het gratis promotiepakket werd direct enthousiast
aangevraagd en naarmate de tijd vorderde namen de aantallen gestaag toe.
De hausse aanvragen kwam in september net voordat begin oktober de
laatste mogelijkheid tot aanvragen verstreek. Maar ook daarna bleven via
de mail de verzoeken voor een pakket binnenstromen en uiteindelijk zijn
ook al deze aanvragen, zoveel als mogelijk, nog verwerkt en meegenomen in
de verzending.
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De aanvragen waren gemêleerd. Hiermee bedoelen
we: ze zijn gedaan door een grote verscheidenheid aan
bedrijven en organisaties. Van klein, naar groot, groter,
grootst en multinational. En uit diverse vakgebieden,
compleet verschillend, alsmede aanvragen vanuit de
overheid. Aan de verkiezing van de eerste BHV’er van
het Jaar is door de media volop aandacht geschonken.
John Beijersbergen mocht deze eretitel als eerste in
ontvangst nemen en is vervolgens bijna een Bekende
Nederlander geworden. Zijn ervaring leest u in dit
magazine op pagina 16/17.
Op de Dag zelf zijn diverse reacties en foto’s ontvangen
en zoveel als mogelijk op de website geplaatst. Na
afloop is er onder een 500-tal aanvragers een evaluatie
gehouden en ook die reacties bevestigden dat Dag
van de BHV absoluut een jaarlijks fenomeen moet
zijn. Een Dag waarop alle BHV’ers eens flink in het
zonnetje gezet moeten worden door zowel directie
en management als de niet-BHV’ers. Want juist zij
allemaal, alle collega’s plus de bezoekers, zijn de
doelgroep van de bedrijfshulpverleners. Zij doen het
niet voor zichzelf, zij doen het juist voor de ander. ‘Ik
doe het ook voor jou’.

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 4 november 2013
Crisicom Amersfoort, initiator en
organisator Dag van de BHV
September 2013 – 24 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 Prof. Mr. Pieter van
Vollenhoven, Voorzitter Stichting
Maatschappij en Veiligheid.
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