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VOORWOORD
Sylvester Bennema, directeur Crisicom

Inzet is impact. Dat is dit jaar het thema van dit magazine.
De verhalen die u verderop aantreft geven naar mijn
mening, de impact duidelijk weer. Het is misschien zelfs
enigszins riskant om de inzetten zo realistisch te vermelden.
De inzetten van Gijs Peters en Arno Semper hebben
duidelijk ook impact gehad op henzelf. In verschillend
opzicht, maar inzet is impact komt helder naar voren.
Gelukkig heeft de inzet ook een gunstige impact gehad op
de levens van de slachtoﬀers. Door direct handelend op
te treden zijn degenen die zij hebben bijgestaan, nog in
leven. En als dit zo zwart op wit staat is dit confronterend,
maar tegelijk ook zo de waarheid en zo’n prachtige
constatering. Elke seconde telt, dat leert iedere BHV’er.
De praktijk leert weer eens te meer dat dit o zo waar
is. De inzet bij een brand bij Schneider Electric in Hoorn
toont aan dat door snel handelend optreden het bedrijf
veel (bedrijfseconomische) ellende is bespaard. Hoe je er
ook naar kijkt: inzet is impact. Het kan zowel negatief als
positief worden uitgelegd.
Prof. mr. Pieter van Vollenhoven noemt dit ook in zijn
ondersteuning voor Dag van de BHV.
De heer Van Vollenhoven stelt dat burgers vaak alleen maar
toekijken, niets ondernemen. Omdat ze niet weten hoe te
handelen of omdat men het toch (alleen) niet aandurft.
Dat BHV’ers van essentieel belang zijn voor organisaties
onderstreept hij ook dit jaar met zijn statement. Dit jaar
gaat de heer Van Vollenhoven verder en noemt ook het
belang dat bedrijfshulpverleners voor de veiligheid in de
samenleving kunnen hebben. Met het project Burgermoed
wordt onderzocht of de grote groep BHV’ers die Nederland
rijk is, breder kan worden ingezet. Wij als Dag van de BHV
werken hier graag aan mee en zijn zeker, en uiteraard, ook

benieuwd naar de mening van de bedrijfshulpverlener
zelf. Mag ik u uitnodigen te reageren via e-mail (info@
dagvandebhv.nl) of via onze Facebookpagina? Wij zullen
ervoor zorgen dat uw reactie bij Stichting Maatschappij en
Veiligheid, waarvan de heer Van Vollenhoven de voorzitter
is, terecht komt.
Dit jaar verwelkomen wij van harte Randstad Nederland
als Partner van Dag van de BHV. Chris Heutink, Algemeen
Directeur Randstad Nederland en lid Raad van Bestuur
Randstad Holding vertelt in het magazine (pagina 21) de
reden van deelname.
Ik noem graag nog een keer waar Dag van de BHV voor
staat, wie de doelgroep is. De doelgroep is de niet-BHV’er
en door extra aandacht en waardering is deze Dag er ook
voor de BHV’er. Een veel gehoorde reactie is dat men blij
is met de aandacht voor de inzet van deze collega’s, die te
vaak als vanzelfsprekendheid wordt gezien. De uitslag van
de evaluatie-enquête 2013 geeft heel mooie percentages
weer bij de uitkomst op de vraag of bij u intern bekend
is dat Dag van de BHV juist voor de niet-BHV’ers is. Het
merendeel beseft dit! Om dit toch nog weer breder
uit te dragen is voor de niet-BHV’ers een ﬂyer in het
promotiepakket toegevoegd om de sleutelwoorden die aan
deze Dag verbonden zijn, nadrukkelijk te ondersteunen.
Besef, waardering en support van de niet-BHV’er voor de
collega bedrijfshulpverlener. Of om met de slogan van Dag
van de BHV te spreken: ‘Ik doe het ook voor jou!’
Ik wens u allen met elkaar een feestelijke en impactvolle
Dag toe op maandag 3 november.
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Burgermoed
Bedrijfshulpverleners en Burgermoed

Mag ik u ook dit jaar veel succes toewensen met al uw activiteiten, en u tevens een vraag voorleggen?
Naar mijn mening zijn bedrijfshulpverleners niet alleen van essentieel belang voor ondernemingen
en organisaties, maar zouden zij ook daarbuiten wellicht een belangrijke rol kunnen spelen voor de
veiligheid in onze samenleving in het algemeen.
Veiligheid is weliswaar nog immer een kerntaak van de overheid,
maar sinds de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw is het
accent duidelijk komen te liggen op de medeverantwoordelijkheid
van burgers, ondernemingen en organisaties voor veiligheid.
Helaas bestaat er – zeker bij burgers – weinig duidelijkheid
over waaruit die eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid
zou moeten bestaan. De Stichting Maatschappij en Veiligheid
(SMV) stelt zich ten doel om duidelijkheid te creëren over
die eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid, niet alleen bij
ondernemingen en organisaties, maar ook bij burgers.
Met het project Burgermoed probeert de SMV meer duidelijkheid
te verkrijgen over wat je van burgers mag en kan verwachten
bij een ongeval of geweldsincident. En dan vooral gedurende de
eerste (15) minuten, voordat de professionele hulpdiensten zijn
gearriveerd. De realiteit van vandaag is dat veel burgers in zo’n
situatie passief blijven toekijken. Misschien wil men wel helpen,
maar weet men niet hoe of durft men het alleen niet aan.
De vraag – die wordt onderzocht – is of je burgers hiervoor kan
opleiden en of er personen zijn die op dat moment de regie
kunnen nemen en de omstanders kunnen aansturen om een
helpende hand te bieden. Hierbij gaan de gedachten van de SMV
uit naar de inschakeling van de vele bedrijfshulpverleners in ons
land. Bedrijfshulpverleners beschikken immers al over kennis
en ervaring, die zij ook buiten werktijd zouden kunnen inzetten.
Met deze inzet verlenen zij daadwerkelijk hulp en kunnen zij een
voorbeeld zijn voor andere burgers. Daarmee kunnen zij van
grote waarde zijn voor de veiligheid in onze maatschappij!

BHV’ers kunnen
van grote waarde
zijn voor de
veiligheid in onze
maatschappij.
Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven
(Voorzitter Stichting Maatschappij en Veiligheid )

Laat u nog eens uw gedachten gaan over de zin of
onzin van deze gedachte?
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Automatisch
Automatische piloot
Gijs Peters, Specialist batchplanning én BHV’er

Een man komt met een uitgestoken rechterarm op mij af. Best wel knap als je je bedenkt dat hij onder
zijn linkerarm een laptop klemt en ook nog een portofoon en mobiele telefoon in de linkerhand
vasthoudt. Als de interviewer na de kennismaking daar een opmerking over maakt zegt hij: ‘Altijd,
hè, altijd. De laptop niet, natuurlijk, maar de porto en telefoon wel. Altijd.’ Dat dit niet zomaar een
opmerking is wordt even later nog weer duidelijk.
De afspraak vindt plaats in het pand van Essent in Den
Bosch. Een modern gebouw met grote glaspartijen en veel
licht, is tegen het oude, authentieke, bijna rustieke pand
aangebouwd. Gijs heeft een spreekruimte gereserveerd
zodat we rustig met elkaar kunnen praten. De laptop wordt
opengeklapt (‘ik weet niet wat je allemaal gaat vragen’),
porto en telefoon staan op tafel, klaar voor het grijpen.

Ik denk dat iemand die
geen BHV’er is, niet
altijd beseft wat het
emotioneel allemaal
met je kan doen.
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Wanneer heeft de inzet plaatsgevonden, Gijs? ‘Ah kijk, daar
heb ik dus de laptop voor nodig, dat weet ik namelijk niet
precies meer. Wel ongeveer, het was net voor mijn vrouw.’
Wat hij daarmee bedoelt wordt duidelijk in de tweede helft
van het gesprek.
Eind september 2013 is het geweest, zo blijkt. Die dag
wordt via de portofoon gemeld, dat een persoon onwel
is geworden in de hal op één van de verdiepingen. Al snel
bleek dat het zeer ernstig was. Hartslag en ademhaling
waren er, maar dat het niet goed was, dat was de BHV’ers
meteen duidelijk. De ploegleidster van die dag als BHV’er
was er als eerste bij, uiteindelijk waren we met z’n drieën.
We konden eigenlijk niet veel doen, maar wat we kónden
doen en ook meteen deden, ging op de automatische
piloot.’ Wat bedoel je dan, wat hebben jullie gedaan? ‘Alle
dingen eromheen, zoals ruimte houden rondom de man,
zorgen dat aan de straat de ambulance duidelijk zag waar
hij moest zijn, het ambulancepersoneel beneden opvangen
en de lift beneden klaarzetten en vasthouden. Voor onze
BHV-ploegleidster was het het zwaarst, zij heeft vanaf dat
we er waren met de patiënt in haar armen gezeten om hem
onder ons en zoveel mogelijk tot rust te kunnen houden.

Toen uiteindelijk de ambulance met het slachtoﬀer
wegreed was nog niet bekend wat hij had gehad. Achteraf
bleek dat het om een jongeman ging, midden 30, en dat
hij een herseninfarct had gehad. Gijs vertelt dat, nadat
de ambulance weggereden was, de BHV’ers tot rust zijn
gekomen. ‘Dan besef je het allemaal pas.’ De drie BHV’ers
hebben zelf gevraagd of zij op de hoogte konden worden

gehouden over de status van de collega. De interviewer
knikt begrijpend en Gijs vervolgt bijna meteen: ’Ja, eigenlijk
ook of je het goed hebt gedaan. Hadden we meer moeten
doen, had het toch anders gemoeten... Dat heb ik me echt
wel gerealiseerd, dat we dat alle drie toch wel heel graag
wilden weten.’ Gijs is stil, kijkt voor zich uit, langs mij heen.
De interviewer geeft aan dat dit vaker wordt gezegd, door
BHV’ers na een inzet. Dat ze wel willen weten hoe het is
afgelopen, wat het vervolg is geweest, of het nu goed gaat
met het slachtoﬀer. Gijs bevestigt dit onmiddellijk. ‘Ik denk
dat iemand die geen BHV’er is, niet altijd beseft wat het
emotioneel allemaal met je kan doen’.
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Na die laatste zin wordt het Gijs allemaal even te veel. We
stoppen het gesprek. Hij gaat even wat te drinken halen
in de pantry, twee ruimtes verder. Wat hij in het begin van
het gesprek al zei… Hij heeft altijd de portofoon en telefoon
bij zich. Zelfs nu hij slechts 10 meter opschuift, gaan beide
mee. Hij is binnen één minuut terug met de porto, de
telefoon én een beker koﬃe.

herhalingstraining is echt zó belangrijk.’
Als je terugkijkt op beide inzetten, is er een overeenkomst,
als je die al zou moeten willen benoemen? ‘Oh, zeker
wel! Snelheid is geboden, echt altijd. Niet twijfelen, maar
handelen. Elke seconde is winst.’

Hij zucht diep, knikt even. Ja, het gaat wel weer, we kunnen
het gesprek voortzetten. De interviewer vraagt naar zijn
andere inzet. Van tevoren was bekend dat het gesprek,
naast een inzet op het werk, ook zou gaan om een inzet
in de privésfeer. Dat blijkt thuis te zijn geweest, voor zijn
vrouw. ‘Wat ik net al zei: ook voor de andere collega’s was
die inzet bij die jonge collega heel heftig, maar voor mij
kwam dit er dan nog bij.’ Exact één maand later, op de dag
af.
‘Het was op een zondagmiddag dat mijn vrouw thuis onwel
werd. Ze gaf het aan. ‘Gijs, ik krijg zo’n raar gevoel in mijn
kaken.’ Ze staat op, wankelt en valt. Ik wist meteen dat
het fout was. En weet je waardoor? Ook hier weer door
haar ogen, de gezichtsuitdrukking. Hetzelfde als de maand
ervoor op het werk.’ Zelf gaf zijn vrouw nog aan dat het
vast allemaal wel mee zou vallen, maar Gijs aarzelde geen
moment en belde 112 om daarna met zijn vrouw in de
armen op de grond te wachten tot de ambulance er was.
We stoppen weer even. ‘Ze is eerst met de ambulance naar
Den Bosch overgebracht, maar al snel is besloten dat ze
met spoed door moest naar Utrecht. Daar konden ze haar
opereren, haar enige redding voor de oorzaak: een acute
aortadissectie. Gijs schudt zijn hoofd, haalt zijn schouders
iets op. ‘Dan rijd je in de ambulance mee - hij heeft zo
hard gereden…- , en je bent helemaal verdwaasd.
Het enige dat je hoopt is dat er onderweg maar
niets gebeurt.’
De interviewer vraagt of voor hem de nazorg
goed is geregeld. Hij knikt bevestigend en heel nadrukkelijk
ja. ‘Essent is echt geweldig voor mij geweest, heel
betrokken. Ik krijg de ruimte en ze weten ook dat, wanneer
het weer kan, ik er weer ben. Gelukkig kan ik mijn verhaal
goed kwijt op het werk. Ik heb ook geen probleem om er
over te praten.
Nooit getwijfeld, Gijs, om ermee te stoppen? ‘Néé! Ik ben
nu zo’n jaar of 7 à 8 BHV’er, nee, echt niet.’ Misschien
toch nog een laatste conclusie? ‘Je moet en gaat op de
automatische piloot. Pas later realiseer je je wat er is
gebeurd, want het gaat allemaal zo vlug. Regelmatig een
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werkstress
Herken de druppel,
check je werkstress

Op Dag van de BHV, maandag 3 november, start de Week van de
werkstress.
Op 13 mei 2014 is door Minister Asscher de campagne ‘Herken
de druppel: check je werkstress’ gelanceerd. Het is niet voor niets
dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dit
arbeidsrisico zo nadrukkelijk onder de aandacht brengt.
Wist u dat in Nederland 31% van het werkgerelateerde verzuim
wordt veroorzaakt door werkdruk of werkstress? Risico’s aan beide
zijden, zowel aan werkgevers- als aan werknemerskant?
(bron: http://www.campagne.arboineuropa.nl/werkdruk)

Snelheid is geboden,
echt altijd.

Veilig en gezond
aan ‘t werk, dat
raakt iedereen.
Goed voor jou
en voor de zaak
Rol en taak van de BHV’er
BHV-opleidingen bestaan uit twee onderdelen:
brand, communicatie en ontruimen en uit
levensreddend handelen, inclusief inzet AED.
Repressieve maatregelen zoals het aanscherpen van
bouwbesluiten en regelgeving, dragen bij tot het
verminderen van risico’s op het ontstaan van brand.
Ten aanzien van het beschermen van de veiligheid
en gezondheid van het personeel ligt het iets anders,
ondanks de voorschriften in de arbowetgeving.
Door onder meer reorganisaties en tegenvallende
resultaten (door de crisis), komt het regelmatig voor
dat dezelfde hoeveelheid werk met minder mensen
wordt gedaan. De werkdruk en werkstress nemen
toe. Ook de vergrijzing maakt dat de BHV’er meer
inzetten heeft in levensreddend handelen, zoals
reanimatie, dan in het blussen van een brand.
Uit onderzoek is gebleken dat stress een enorme
impact kan hebben op het ontstaan van hart- en
vaatziekten. Tot de risicofactoren van hart- en
vaatziekten behoren ook diabetes en een verhoogde
bloeddruk. Ook kan stress de kans op een hartinfarct
verhogen.
De aanwezigheid van een goed opgeleide en (met
name!) geoefende bedrijfshulpverlener wordt
wederom onderstreept door deze campagne.
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Jouw collega, die ook
bedrijfshulpverlener
is…
Wat doet hij nou
eigenlijk precies,
waar wordt hij op
voorbereid?

Als zich een calamiteit in de organisatie voordoet,
zet jouw BHV-collega onmiddellijk een andere pet
op en krijgt hij andere bevoegdheden.
Tijdens de basisopleiding leert hij wat de taak is van
de bedrijfshulpverlener, welke rol hij vervult binnen de
(calamiteiten)organisatie. De basis hiervoor is vastgelegd
in wet- en regelgeving, maar deze biedt ruimte hoe een
organisatie hiermee om wil gaan. Een aantal regels ligt vast,
zoals het verplicht regelmatig oefenen en de verplichting
van de werkgever voor wat betreft de aanwezigheid van
getrainde en geoefende BHV’ers.
De BHV’er moet in staat zijn om in geval van een calamiteit
actief en adequaat handelend op te treden. Hij moet dus
de geldende procedures kennen, moet de locatie met
alle ruimten, hoeken en gaten op zijn duimpje kennen.
Hij moet weten welke materialen en middelen voor BHV
beschikbaar zijn en waar deze zich bevinden. Dit alles moet
hij kunnen combineren afhankelijk van de calamiteit. Is
het een beginnende brand of een onwelwording? Moet hij
misschien overgaan tot ontruiming doordat naast het pand
een vrachtwagen gas lekt? Hij ‘moet’ inderdaad veel. (Sta je
hier wel eens bij stil?)
Hiervoor worden hem een aantal tools aangereikt, worden
hem vaardigheden bijgebracht. Hij leert waar hij aan moet
denken bij een beginnende brand, een ontruiming, bij een
onwelwording of een hevig bloedende wond. Dit is zijn
1e rol.
In zijn 2e rol moet hij de vertaalslag kunnen maken
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richting de professionele hulpverlening, hen informeren
met duidelijke, concrete informatie. In afwachting van de
brandweer of ambulance is hij degene die in die kostbare
eerste minuten hulp verleent. Hij legt jou in de stabiele
zijligging, hij verbindt jouw hevig bloedende been op de
juiste manier met een drukverband, of start de reanimatie
in die kostbare eerste minuten. Herstel, seconden…
Een andere pet en rol van de BHV’er is een coördinerende
en controlerende indien ontruimd moet worden. Zorgen
dat deze ontruiming georganiseerd verloopt, ervoor zorgen
dat jij uit jezelf naar de verzamelplaats gaat of hiernaartoe
doorverwezen wordt. Hij doet een nacontrole van de snel
vergeten ruimten, die in ieder pand eigenlijk wel aanwezig
zijn.

zorgt hij ervoor dat deze weer wordt vrijgemaakt. Niet
alleen in zijn belang. Nee, ook in jouw belang. Zorgt ervoor
dat de nooddeur niet op slot zit. Stel je voor, zeg…Daar
moet je toch niet aan denken. Alles ook (juist ook!) in jouw
belang!
Preventief en repressief zijn begrippen die hierbij passen.
Preventief om te voorkomen dat het ‘mis’ gaat, repressief
áls het mis gaat.
De BHV’er is een ambassadeur van het
veiligheidsbewustzijn. Hij zet veiligheid met regelmaat
op de agenda, confronteert jou er weer mee als een
ontruiming wordt geoefend.
Elke medewerker moet weten wat hem te doen staat in
geval van een calamiteit.

De voorkomen-is-beter-dan-genezenrol. Als hij door het
pand loopt en ziet dat de nooduitgang geblokkeerd wordt,
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Altijd

Altijd is de BHV aanwezig. Altijd.
Bob van Gastel, plant manager en Erik Marcus, supervisor logistiek en Hoofd BHV

Iedereen was binnen die dag, in april eerder dit jaar. Een storing in een verpakkingsmachine – waarin
plastic folie het product omwikkelt - zorgde ervoor dat de hitte binnen in het apparaat dermate hoog
opliep dat brand ontstond. ‘Ja, dat kan dus, hè. Brand door hitte, niet door vuur!’, licht Hoofd BHV Erik
Marcus toe.
Het woord ‘binnen’ in de eerste zin geeft de locatie
aan waar dit interview plaatsvindt. Binnen is bij
Schneider Electric Manufacturing The Netherlands bv
in Hoorn. Een enorm groot bedrijf en uw interviewer
ziet later tijdens de rondleiding waarom het ook qua
oppervlakte zo groot móet zijn.
De brand veroorzaakte een enorme rookontwikkeling
en het brandalarm ging af. Via de portofoon bereikte
Erik de brandmelding. Hij was als eerste ter plaatse.
‘As vloog de lucht in en er was veel rookontwikkeling.
Direct na mij arriveerde mijn BHV-collega. Ondanks
de as en de rook konden wij blussen. Eerst met een
CO2-blusser, maar daarmee ging het vuur niet uit.
Toen kort overleg: wat gaan we doen. In de spuiterij

Veiligheid voor de
medewerkers gaat
voor.
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staat een bluswagen met de inhoud van een halve
brandweerwagen (ja, inderdaad groot, zelf gezien…) maar
in een split second bedenk je ook: dáár moet dan niet
ook nog eens wat gebeuren. Dat denken, dat schakelen
gaat razendsnel. Met een schuimblusser hebben we toen
het vuur kunnen blussen.’ De brandweer was (uiteraard)
ondertussen al gealarmeerd, maar toen de hulpdienst
arriveerde had de BHV de brand al onder controle. Door
de brand in de kiem te smoren, door snel te handelen,
kon erger worden voorkomen en kon de productie weer
snel op gang komen. De BHV heeft het bedrijf behoedt
voor erger. ‘Het was ook wel een inzet volgens het
boekje,’ aldus een blijkijkende Erik. ‘Alle ruimten zijn
gecompartimenteerd. Een aantal ruimten konden we
direct vrijgeven. Die collega’s gingen weer naar binnen
en konden vrij snel weer aan het werk.’ Is de ontruiming
goed verlopen, snel en zonder, laten we zeggen ‘gedoe’?
Een resoluut jaknikken van Erik volgt. Een gezamenlijk
bevestigend jaknikken, want ook Bob van Gastel, plant
manager van deze Schneider vestiging knikt stevig ja. ‘Dat is
diepgeworteld hier. Daar doet nooit iemand moeilijk over.
De slow-woop gaat af en binnen 3 minuten staat iedereen
buiten.’ De interviewer checkt nog een keer of dit altijd zo
gaat. Ook met oefeningen geen gemorrel dat het maar een
oefening is, wat je helaas toch nog wel eens hoort? Erik:
‘Nee, echt niet. Nooit. Telefoongesprekken worden meteen
afgebroken, ook de conference calls, alles. Iedereen gaat
meteen naar buiten, geen twijfel.’ Bob gaat verzitten. Een
mooie bijkomstige bijzonderheid voor die dag volgt. ‘Wat er
die dag nog eens bijkwam: er was een Russische delegatie
over. Zij kwamen hier voor een audit, om te kijken hoe wij
met diverse processen, alsmede veiligheid omgaan.’ De

interviewer vult zelf al in. Opdracht gegund? ‘Ja, en ook al
een vervolgopdracht.’ Bob toont een prachtige ets die de
Russen hebben geschonken. ‘Met de veiligheid zit het hier
goed, dat was wat de Russen hebben geconstateerd. Dat
nemen wij inderdaad ook érg serieus.’
Voor dit moment verdwijnt de BHV-inzet even naar de
achtergrond en prominent ter tafel ligt momenteel het

onderwerp veiligheid. Oefenen jullie vaak, heeft de BHV
regelmatig overleg, vraagt de interviewer. ‘Oefenen doen
we minimaal één keer per jaar. En realistisch, alles erop
en eraan, want daar leer je natuurlijk het meeste van.
Het klinkt raar misschien, maar die inzet voelde voor
ons eigenlijk niet eens zo anders als een oefening.’ Oké,
mooi en heel eﬀectief dus ook. Bob bevestigt, knikt ja.
Erik vervolgt: ‘Een meeting hebben we minimaal één keer
per kwartaal, vaak ook twee keer. Het team bestaat uit
8 BHV’ers, 2 ploegleiders en 1 Hoofd BHV.’ Jullie werken
in ploegendienst? Is er altijd een BHV’er aanwezig? Twee
paar schouders worden opgehaald. Ten teken van: ja,
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natuurlijk, logisch. ‘Altijd is de BHV aanwezig. Tijdens de
hele vroege ochtenddienst, de late avonddienst, maar
ook tijdens overwerk. Altijd.’ Als er een inzet is geweest,
zoals die in april, wordt een incidentenformulier ingevuld.
Wat ging goed, wat ging fout. Bob ontvangt het formulier
en met elkaar wordt bekeken hoe dat wat fout ging, kan
worden verbeterd. En dat ze daar continu mee bezig zijn
blijkt wel tijdens de rondleiding die de interviewer kreeg.
Niet zonder dat zij eerst de platte schoenen verruilt voor
veiligheidschoenen. ‘Nee, dat kan echt niet, die kan je
niet aanhouden. Deze moet je aan, anders word je daar
echt meteen op aangesproken, zo gaat dat hier.’ Basta. En
niet meer dan logisch natuurlijk. Voordat we de gigagrote
productiehal binnengaan worden nog oordopjes ter
bescherming aangereikt. Je kan de dopjes niet missen.
De verpakking zit nagenoeg op de klink. Daadwerkelijk
een must. Het volgende uur worden heel wat meters
afgelegd van productie naar logistiek, naar de spuiterij, de
expeditie, het torenhoge magazijn en het buitenterrein.
Voor de veiligheid lopen we steeds binnen de gele lijnen
die op de vloer staan aangegeven. ‘Niet binnen die paaltjes
komen want als de laserstraal wordt onderbroken stopt de
machine onmiddellijk.’ Een meer dan felblauwe spotplek op
de vloer geeft aan dat een heftruck zich op een bepaalde,
korte, afstand bevindt. ‘Zit er normaal gesproken niet op,
maar hebben wij wel laten doen, biedt toch weer extra
veiligheid.’ Mensen in merendeel groene én enkele mensen
in een rode polo zijn aan het werk. Rood is leidinggevend
misschien? ‘Nee! Zo herken je direct de BHV’er op dienst,’
licht Erik toe. Oké, handig! We passeren een aantal
whiteboards. Bob vertelt. ‘Iedere dag wordt bij dit bord
begonnen met een zogenoemde SIM, Short Interval
Management. De aandachtspunten voor die dag worden
doorgenomen.’ Hij wijst op het eerste vak. Veiligheid. ‘Je
ziet, dit is het eerste aandachtspunt, iedere dag. Dan pas
komen de andere zaken aan bod.’ Op het bord ernaast
wordt bijgehouden hoeveel dagen al zonder ongeval zijn.
Ruim over de 500 op dit moment. Zo staan alle cijfers onder
elkaar en deze worden elke dag bijgehouden. Ondanks
het lawaai van de productie (plaatstaal op de rol wordt
tot een eindproduct verwerkt) is er rust in alle ruimten. Er
is orde en overzicht. Iedereen is geconcentreerd aan het
werk. Hoog bovenlangs, bij het plafond, hangen gigantische
kabelgoten (horizontaal) aan een lopende band. Voordat ze
daar hangen zijn ze samengesteld, gestanst, door een grote
spuitcabine gegaan en nu hangen ze te drogen. Ze bewegen
zo langzaam dat je ze in eerste instantie, ondanks het
formaat, niet opmerkt. Er is ook veel te zien. Dat voor dit
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soort grote producten grote faciliteiten en ruimten nodig
zijn, dat is nu wel duidelijk. Alles is hier groot, mega. Ook
de schuimblusser bij de spuiterij dus.
Terug op het kantoor van plant manager Bob. ‘Even
terugkomend op het feit dat wij hier alles zelf in huis
doen…, niet alles meer eigenlijk.’ Oh nee? ‘We hebben
hier een incident gehad met bepaalde laswerkzaamheden
wat uiteindelijk goed heeft uitgepakt, gelukkig wel!,
maar waardoor ik wel heb besloten om die manier van
lassen uit te besteden. Veiligheid voor de medewerkers
gaat voor, tenslotte. Aansluitend hebben we voor andere
laswerkzaamheden aanpassingen doorgevoerd, zoals een
speciﬁek beveiligde omgeving.’
Als ondertussen nog niet helder was dat veiligheid hier
prio 1 is, dan wordt dit eens te meer toegelicht door
nog meer voorbeelden die worden genoemd. Het blijkt
duidelijk dat vanuit het hoofdkantoor in Frankrijk men
dit ook zo aanstuurt. Strenge eisen worden gesteld,
rapportages worden geëist. Het bedrijf heeft wereldwijd
veel fabrieken met grote logistieke centra en telt circa
200.000 werknemers. Eens per twee jaar vinden audits
plaats. ‘Risicobeheersing, ergonomie, bedrijfsnoodplan,
eerste hulp, ontruimingsoefenening, maar ook business
continuity. Wat te doen bij uitval, bij het uitbreken van een
pandemie…’
Erik haakt in. ‘Kom je als uitzendkracht hier binnen? Direct
komt veiligheid aan de orde. En dat trekken we zelfs door
naar de thuissituatie. Ook daar vragen we aandacht voor
veiligheid. Zelfs als je thuis op een laag trapje staat, moet je
je nog bewust zijn waar je mee bezig bent.’
Bob vat samen: ‘Het geeft ons allemaal gewoon een heel
goed gevoel hoe we hier met zijn allen ermee omgaan, hoe
we er mee bezig zijn. Iedereen is daar heel serieus over.
Ik bewaak het serieus, maar dat doen we ook met elkaar
en vooral ook vóór elkaar. Het is een vanzelfsprekendheid.
Verantwoordelijkheid nemen en uitdragen. Dat is heel
belangrijk.’

Met elkaar en vooral
ook vóór elkaar

Recept
Broodje
BHV

Maandag 3 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…

Recept voor een betere buurt
Resto VanHarte: het sociale restaurant waar ontmoetingen centraal staan.
Door het opzetten van sociale buurtrestaurants brengt Stichting Van Harte
ontmoetingen tussen mensen tot stand.

* waldkorn- of meergranenbroodje
* bakje houmous (humus) (Sabra Mezze)
* sambal badjak of pittiger, sambal oelek
(naar smaak)

* plakjes gerookte kipﬁlet, bij voorkeur gesneden
van een stuk (koelvak vers vlees)

of plakjes gerookte kip vleeswaren

* paar olijven in dunne plakjes gesneden
* ijsbergsla of veldsla
* klein stukje bosui of lenteui
* pijnboompitjes
* snufje zout
* scheutje olijfolie
* lange satéprikker met olijf

eet smakelijk
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Je denkt niet
na, je doet!
Je denkt niet na, je doet!
Arno Semper, Installatiebedrijf J.C. Kersbergen, Chef Magazijn

Arno zit op de rand van de bank. Armen vooruit, leunend op zijn knieën, handen gevouwen. Enigszins
gespannen is hij zeker wel, dat zie je. Gaandeweg het gesprek ontspant hij toch wel wat en gaat naar
achteren zitten. Het vertellen gaat hem op zich goed af, hij praat makkelijk. ‘Dat heb ik meteen gedaan en
dat is ook heel belangrijk, denk ik!’
‘De impact die zo’n inzet op je heeft. Zo! Dat is misschien iets waar iemand die geen BHV’er is, zo maar
1-2-3 bij stil staat. Maar dat is wel degelijk het geval.’

Nul besef
van tijd op zo’n
moment

Het is juni 2013. Arno is aan het trainen, rondje
wielrennen van Amersfoort naar Maarn-Doorn. Hij is
zo’n uurtje onderweg als hij op het ﬁetspad een paar
mensen bijeen ziet. Wanneer hij dichterbij is, ziet hij
een man op de grond liggen. Die paar mensen bleken
er, achteraf, drie geweest te zijn; Arno was de 4e. Daar
komt hij later nog op terug.
Arno: ‘Mijn vraag was direct: is er een hartslag? Nee,
was het antwoord. De man ademde ook niet meer,
maar was aan het gaspen. Dat bracht in eerste instantie toch wel wat verwarring bij ons, over ademen en
het gaspen….
’
‘We zijn direct begonnen met reanimeren, 112 was
al gebeld. Met de hartmassage hebben we elkaar
afgetikt’. Arno kijkt voor zich uit en aan de blik in zijn
ogen zie je dat hij de situatie weer voor zich ziet. De
interviewer vraagt of het voor zijn gevoel lang duurde
voordat de ambulance arriveerde? Hij zucht diep en
schudt ontkennend zijn hoofd. ‘Geen idee. Je hebt
echt nul besef van tijd op zo’n moment.’ Verder is
hem niet zoveel bijgebleven, niets over de omstanders
bijvoor
beeld. Hij lacht iets als hij zegt: ‘De man had een paar
gouden vullingen of tanden, zoiets. Ja, dat weet ik nog
wel.’
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Het slachtoﬀer bleek een recreatieve ﬁetser te zijn. Een
man van achter in de 70 die een hartstilstand kreeg. Hij
heeft zelf niets van tevoren gevoeld, geen symptomen,
niets. Dit weet Arno van contact dat er later is geweest
met de man. De politie had persoonsgegevens van de
hulpverleners genoteerd. Omdat hij toch heel graag wilde
weten hoe het met de man verder was gegaan, of hij het
had overleefd, heeft Arno, met hulp, wat speurwerk gedaan. ‘Ja…,’ en hij schudt nee met zijn hoofd en haalt bijna
verontschuligend de schouders op, ‘je wilt toch weten hoe
het gaat.’
Arno vindt dat er een veel duidelijker systeem van registratie zou moeten zijn voor wat betreft contact slachtoﬀer en
hulpverlener. “Maar ik begrijp ook wel dat zaken zoals privacy enzo daarbij om de hoek komen kijken’, voegt hij toe.
Hij is al 16 jaar BHV’er. Snijwonden, maar ook andere calamiteiten en incidenten op het werk, dat is wat tot aan dat
moment van reanimatie het meest voorkwam. ‘Gelukkig

wel. Maar weet je, het bijzondere is wel, dat je niet weet of
je zomaar weer kan zeggen: ik hándel wel. Dit was een, ja,
hoe zal ik het zeggen, een ‘schoon’ slachtoﬀer. Geen bloed,
geen braaksel. Maar als het een kind is en er is veel bloed…’
Hij stopt even en zucht diep. ‘Ja, dan weet ik het echt niet,
hoor, wat ik dan doe. Volgens mij weet je dat nooit. Iedereen heeft een breekpunt, ook de brandweerlieden. En het
is onbekend wanneer dat is, of bij wat dit aan de orde is.’
De interviewer vraagt of de training regelmatig wordt
herhaald. ‘Ja, ieder jaar, hartstikke goed. Dat moet ook, dat
is echt zo belangrijk, dat herhalen. Dát maakt juist dat je
uit een soort van automatisme handelt. Je denkt niet na, je
doet!’
Het is nu alweer een tijd geleden, maar Arno denkt er toch
nog regelmatig aan terug. Wat is het dan wat je met name
is bijgebleven wil de interviewer weten. ‘Dat is achteraf
toch nog wel heel wat, al zijn het heel andere dingen dan
wat je misschien in eerste instantie zou verwachten.’ Hij
pauzeert.. ‘Terug naar huis… Ik had hulp verleend, gereDag van de BHV |17

animeerd, mijn knieën lagen open en ik zat weer een paar
kilometers op de ﬁets terug naar huis. Ik heb wezenloos
voor me uit zitten kijken, dat weet ik nog wel.’ En toen,
toen je thuis kwam? ‘Mijn vrouw vroeg: En, lekker geﬁetst?
Ik antwoordde met jawel… en ik heb een man gereanimeerd. Je kan je vast wel voorstellen hoe mijn vrouw mij
toen aankeek. Ik heb het haar gelukkig meteen allemaal
kunnen vertellen. Alhoewel, allemaal… Dat is het hem juist.
Ik weet er eigenlijk niet zo veel meer van, van het moment
zelf dan. Wel dat soort dingen, waar je van tevoren nooit bij
stil staat. Zoiets als de smaak van de man in mijn mond, die
bleef ik proeven. Ik heb wel 10 minuten mijn tanden staan
poetsen.’ Hij lacht een beetje, bijna verontschuldigend. Hij
kijkt de interviewer bijna onderzoekend aan. Is het een erg
rare opmerking? Ik, de interviewer, knik begrijpend. Nee,
niet raar. Dat is toch echt iets uit de praktijk, waar je niet
aan denkt. Dat is niet iets wat je leert tijdens de opleiding.
Op de eerstvolgende herhalingscursus heeft Arno verteld
over zijn inzet, zijn ervaring. Hij komt er ineens weer op
terug. Op wat hij eerder in het gesprek al noemde. Hij
onderstreept hoe belangrijk het is dat je later weet hoe het
met het slachtoﬀer is afgelopen. Voor hem geldt dit in ieder
geval, heel beslist. ‘Ik adviseer een databank’, besluit hij
ferm. ‘Vooral als je geen relatie hebt, je verhaal niet direct
kwijt kunt. Slachtoﬀerhulp is er wel natuurlijk, maar ik weet
dat ze er alleen zijn voor het slachtoﬀer, niet voor de hulpverlener. Maar ook als hulpverlener kan je misschien wel
een soort van slachtoﬀer zijn.’ Arno spreekt met de laatste
zin hardop zijn gedachten uit en bijna als een vraag.
Waarom ben je eigenlijk BHV’er geworden? Arno trekt
zijn wenkbrauwen op en lacht enigszins verbaasd. ‘Uh ja,
waarom. Nou uh, het heeft altijd wel mijn aandacht getrokken. En het is natuurlijk ook altijd handig in huis!’ En
onderweg, voegt de interviewer toe. ‘Zo is het.’ ‘Een onbekende is toch makkelijker dan een bekende, denk ik. Je
emoties zijn dan toch anders. Maar goed, ik roep nu maar
wat. Wat ik al zei, geen idee wat ik een volgende keer zou
doen.’
‘Ik ben zo blij dat ik het heb gedaan. Je moet er toch niet
aan denken dat je niet helpt! Dat zou blijven knagen. Nu
heb je er alles aan gedaan, je hebt je best gedaan. Je gaat
er zelf nog weer anders door in het leven staan.’
Moet iedereen eigenlijk worden opgeleid tot BHV’er, dat
je altijd en overal kan helpen, zowel binnen als buiten het
bedrijf? Arno twijfelt duidelijk. ‘Iedereen… nee, dat denk
ik niet. Laat ik het zo zeggen: verplicht maakt vaak ook
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…voordat seconden…
… minuten worden…
De titel zegt het al. Tijd is dé factor tijdens een calamiteit. Snelheid
van handelen is cruciaal. Het kan letterlijk het verschil betekenen
tussen leven en dood. Door heel Nederland zijn er meerdere
initiatieven om met elkaar en voor elkaar ervoor te zorgen dat
juist in die belangrijke eerste seconden direct hulp kan worden
geboden. Bijzonder van belang in afgelegen gebieden en voor
moeilijk bereikbare locaties.

Je moet er toch
niet aan denken
dat je niet helpt!

Bedrijfshulpverleners zetten zich voor hun collega’s, tijdens werktijd. Maar
de praktijk toont aan dat dit al lang niet meer ‘alleen’ tijdens werktijd van
toepassing is. BHV’ers verlenen al hulp buiten werktijd en buiten de eigen
organisatie. 24/7 inzetbaar zowel als bedrijfs- als burgerhulpverlener. De
bijdrage van Arno Semper (zie pagina 16) is hier een mooi voorbeeld van.
Burgermoed
In het kader van deze burgerhulpverlening onderzoekt de Stichting
Maatschappij en Veiligheid (zie ook pagina 26) middels het project met
de naam Burgermoed, of binnen de samenleving een hulpverleningsrol is
weggelegd voor de grote groep bedrijfshulpverleners die Nederland rijk is.
De SMV stelt dat BHV’ers al zijn opgeleid en kennis bezitten met betrekking
tot calamiteiten en dat deze ervaring mogelijk kan worden ingezet bij
een ongeval of bijvoorbeeld agressie in de buurt. Prof. mr. Pieter van
Vollenhoven noemt dit een regierol. Bedrijfshulpverleners die ook de rol van
burgerhulpverlener op zich nemen.
Prof. mr. Pieter van Vollenhoven verzoekt de bedrijfshulpverleners de
gedachte te laten gaan over de zin of onzin van deze gedachte, zie pagina 4.

ongeïnteresseerd. Het moet echt wel uit jezelf komen, jijzelf
moet het nut er ook van inzien. Je denkt er over na, en de
mensen die er over nadenken, ja, die willen het ook wel en
zijn er serieus mee bezig.’
Dat is wel wat de niet-BHV’ers zich duidelijk moeten realiseren. Als BHV’er ben je er echt bij betrokken. Dat moet
ook, want anders kan je zo’n inzet, met zoveel impact, niet
handelen. ‘En ik begrijp ook wel, dat juist door een inzet en
die impact, sommige ermee stoppen. Het is ook niet niks. En
wij doen het dus gewoon. Zonder nadenken, je doet het.’

‘Je bent hulpverlener
omdat je mensen wilt helpen.’
‘Reanimeren redt levens.
Kun jij reanimeren?’
Twee quotes van landelijke organisaties die zeer betrokken zijn bij úw
welzijn. Deze organisaties zetten zich in voor ieders veiligheid en gezondheid
in onze samenleving.
Dag van de BHV |19

Testimonials
Testimonials

“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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Bedrijfshulpverlening doe je
samen!

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.”

Chris Heutink
Algemeen Directeur
Randstad Nederland en
lid Raad van Bestuur
Randstad Holding

“Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid
en onze voortrekkersrol in de wereld van werk, vinden
wij een veilige werkomgeving uitermate belangrijk. Binnen Randstad hechten we dan ook grote waarde aan
onze BHV-organisatie. Het is erg ﬁjn dat medewerkers
zich inzetten voor het creëren van een veilige werkomgeving voor iedereen die bij Randstad werkt, of dat
nu vast is of op tijdelijke basis. De extra aandacht die
gegenereerd wordt door ‘Dag van de BHV’ zorgt ervoor
dat iedereen zich weer even bewust wordt van het feit
dat een ongeluk in een klein hoekje zit en dat het dan
prettig is om mensen in de buurt te hebben die precies
weten wat ze in een noodsituatie moeten doen.
Onze BHV’ers zijn erg gemotiveerd en worden jaarlijks
getraind in EHBO-hulpverlening en ontruimingen.
Maar, we kunnen altijd extra BHV’ers gebruiken om
een tekort op te vangen in geval van bijvoorbeeld
vakantieperiodes. Met ‘Dag van de BHV’ willen we dus
ook de niet-BHV-ers aanspreken.”
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BHV’er van
het jaar
Een terugblik en vooruitkijkend
naar de nieuwe verkiezing
BHV’er van het Jaar 2013: Chantal van Schaagen,
Praktijkbegeleider bij de Bedrijfsschool van DUO en Ploegleider BHV Kempkensberg

De telefoon gaat over in Duitsland in een plaats net over de grens met Nederland. Daar woont
namelijk de BHV’er van het Jaar 2013. Zij wordt geïnterviewd voor het magazine, voor het artikel dat u
nu leest. ‘Het is maar 30 minuutjes rijden naar Groningen, hoor’, lacht Chantal van Schaagen.

Chantal is vorig jaar op maandag 4 november Dag van
de BHV, uitgeroepen tot BHV’er van het Jaar 2013. De
jury noemde, of beter roemde, onder meer haar enthousiasme en professionele houding. ‘Chantal blijft
altijd rustig, geeft duidelijk aan wat er gaat gebeuren
en communiceert helder.’
Felicitaties volgden via LinkedIn en haar Facebookpagina ‘ontplofte’. Het was nieuws in het Dagblad van
het Noorden, op de regionale TV, online, maar ook in
vakbladen zoals het Praktijkblad Ondernemingsraad.

Net als het jaar ervoor, aan John Beijersbergen in Den
Haag, werd ook nu de oorkonde en de cheque uitgereikt door Sylvester Bennema, namens de jury van
Dag van de BHV. Chantal op haar beurt schonk een
cheque van € 1000,- aan Slachtoﬀerhulp Nederland,
dankbaar door Joke Genee, Hoofd Aanmelding en
Algemene Dienstverlening, in ontvangst genomen.
DUO had gezorgd voor een feestelijke setting met een
hapje en een drankje erbij.
‘Ja, joh, ik krijg nog steeds commentaar binnen het
pand. Er worden altijd grapjes over en weer gemaakt.
Als we in de lift staan bijvoorbeeld. Ons kan niets
gebeuren, want de BHV’er van het Jaar staat met ons
in de lift, haha!’
Met ‘binnen het pand’ bedoelt Chantal het grote,
aandachttrekkende, moderne bijna futuristische pand
aan de Kempkensberg in Groningen, waar zowel de
Belastingdienst als DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)
is gevestigd. Maar liefst 2500 personen werken hier.
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‘Wij noemen ze bewoners, ’vertelt Chantal.
Het BHV-team is een team dat is samengesteld uit
BHV’ers van beide instanties. De BHV-organisatie is
één, heet ook BHV Kempkensberg, en werkt geheel
samen.
‘Dat moet ook wel’, licht Chantal toe. ‘Stel, er gebeurt
wat in mijn zone, dan vangt de Belastingdienst beneden de ambulance op.’
Uh, zone? ‘Het gebouw telt 24 verdiepingen! Tot en
met de zevende verdieping is voor de Belastingdienst,
acht tot en met 24 is van DUO. Daarom ook nog weer
de onderverdeling in zones, het is hier groot!’
Werken jullie altijd samen, of alleen in geval van een
calamiteit?
Altijd geeft ze aan. ‘Alle herhalingslessen doen we samen, de oefendag, dat soort zaken. Het gaat tenslotte
om het samenspel.’
Iedere BHV’er, van zowel de Belastingdienst als van
DUO is bedrijfshulpverlener op vrijwillige basis, behalve het Hoofd BHV, hij is fulltime betrokken bij de BHVorganisatie. Deze bestaat uit zo’n 120 ‘man’. Chantal
haar ‘echte’ functie is binnen de Bedrijfsschool van
DUO. Daar vindt onder andere de opleiding plaats
van nieuwe medewerkers van de klantenservice op
het gebied van wet- en regelgeving, procedures en
beleid. Elke cursus wordt óók tijd ingeruimd voor een
presentatie door Chantal.
Doe je dat vaak, zo’n presentatie geven, vind je het
leuk om te doen en wat vertel je dan?

‘In 2013 zijn we ermee begonnen’, vertelt ze. ‘Dat jaar heb ik er
6 gegeven en dit jaar alweer 2 en er staan
er nog meer in de agenda.’ Ze vervolgt: ‘De presentaties zijn ontzettend belangrijk, het kweekt meer
begrip. Ze snappen nu waarom een ontruiming wordt
gehouden. Ik geef ook aan dat we als BHV’ers van hen
een volwassen reactie verwachten. Zelf ondertussen
weten waar de verzamelplaats is. Dat we dit niet elke
keer moeten vertellen. Het is voor ons essentieel dat
iedereen weet wat hem/haar zelf ook te doen staat,
in geval van een calamiteit. Dat hij of zij weet wat de
dichtstbijzijnde vluchtroute is. Maar ook vertel ik dat
ze juist veilig zijn in een trappenhuis, zelfs als het daar
stagneert doordat er dan zoveel mensen lopen. Veel
raken nog weleens in paniek als dat gebeurt, maar
door de uitleg, hoe het werkt en dat het er juist veilig
is, neemt de onzekerheid daarover af. En dat is mooi!’
Chantal beantwoordt tijdens de presentatie de vragen
die worden gesteld met een eerlijk antwoord, zegt
waar het op staat, wijst nadrukkelijk op eigen verant-

woordelijkheden.
‘Ook na de presentatie ontvang ik nog reacties, of vragen
per e-mail. Maar ze snappen het dan allemaal beter. Dat
moet ook.’
Per maand is Chantal qua aantal uren minimaal 5 uur
bezig met bedrijfshulpverlening en dat kan zo maar verdubbelen door daadwerkelijk hulp bieden en tussendoor
vragen beantwoorden. ‘Oh ja, ook ben ik medeverantwoordelijk voor de website,’ voegt ze toe. ‘En natuurlijk
meer uren als er een ontruiming plaatsvindt.’ Het hele
pand ontruimen gebeurt in ieder geval 1x per jaar. ‘Elk
loos alarm - loos omdat achteraf blijft dat per ongeluk
het alarm wordt geactiveerd - wordt ook serieus afgehandeld, je moet wel!’
Heeft de BHV’er van het Jaar 2013 alvast een tip voor
de opvolger? ‘Blijf je werk enthousiast uitvoeren en nog
steeds geldt: fouten maken mag! Leren doe je continu,
tijdens het ontruimen, tijdens het oefenen. Dat houdt
niet op. Ook niet als je BHV’er van het Jaar bent’.
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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 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

Rob Brakenhoﬀ,
COO Sandd

“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 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.”

“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 BHVer. 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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Maarten Top,
directeur B2C

“Als energiebedrijf dat midden in de samenleving
staat, hechten wij grote waarde aan een veilige
werkomgeving. Onze medewerkers hebben recht
op een prettige en veilige werkplek, want dit draagt
bij aan het werkplezier en de gezondheid van onze
medewerkers.
Ons HSE-beleid (health, safety en environment) helpt
ons als werkgever om deze werkomgeving te creëren.
Het is een vast onderdeel van ons bedrijfsbeleid,
waarbinnen ook speciale aandacht is voor onze collega’s
die zich inzetten als bedrijfshulpverlener. We bieden
hen de mogelijkheid om een opleiding te volgen tot
gediplomeerd bedrijfshulpverlener en stellen ze ook in
staat om hun BHV-kennis op peil te houden. De BHV’ers
zijn de collega’s waar ik op vertrouw als de nood aan de
man is, hun inzet is cruciaal voor mijn veiligheid.
Dag van de BHV is gericht op hulpverleners en
hulpontvangers en maakt organisaties bewust van
het belang van goede bedrijfshulpverlening en hoe
medewerkers daaraan kunnen bijdragen. Dit is voor ons
van groot belang en voor ons een reden om ‘de Dag’ te
ondersteunen.”

“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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Burgermoed
Stichting Maatschappij
en Veiligheid

De Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) is een onafhankelijke
organisatie, onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven.
Doel van de SMV is het bevorderen van de veiligheid in de samenleving,
door op kritische wijze de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid te
volgen, aandacht te vragen voor situaties waarbij de veiligheid in het geding
is, en – gevraagd en ongevraagd – te adviseren over de verbetering daarvan.
Rode draad bij de activiteiten van de SMV is de verantwoordelijkheid voor veiligheid.
Veiligheid is een kerntaak van de overheid, maar burgers, ondernemingen en
organisaties hebben een medeverantwoordelijkheid. Echter, het is niet duidelijk
waaruit die eigen verantwoordelijkheid van burgers en ondernemingen/organisaties
bestaat en hoe deze zich verhoudt tot die van de overheid.

Wij steunen
Dag van de BHV,
u ook?

Initiator en organisator:

Partners:

Burgermoed
Zo is het de vraag wat je van burgers mag verwachten als zij slachtoﬀer en/of getuige
zijn van een ongeval of vorm van agressie. De praktijk laat zien dat veel omstanders
passief blijven en eerder een foto of ﬁlmpje maken dan een helpende hand uitsteken.
Uit onderzoek blijkt dat verschillende factoren hierbij een rol spelen, zoals: gebrek
aan kennis en vaardigheden (men wil wel helpen maar weet niet hoe); mentaliteit;
angst om zelf slachtoﬀer te worden en/ of voor schade op te moeten draaien. In het
kader van het project ‘Burgermoed’ onderzoekt de SMV of het redelijk en mogelijk is
om van burgers te verwachten dat ze ingrijpen; of burgers hiervoor opgeleid dienen te
worden en ook of er personen zijn die de regie op zich kunnen nemen om burgers te
mobiliseren assistentie te verlenen. Bij dit laatste denkt de SMV aan personen met een
veiligheidsachtergrond, zoals bijvoorbeeld de BHV’ers.
Het project Burgermoed richt zich op de burger in verschillende onveilige situaties,
zoals brand of inbraak in en rond het huis, onveiligheid in de buurt of wijk, agressie in
het Openbaar Vervoer en bij voetbalwedstrijden. U kunt de ontwikkelingen rondom
Burgermoed volgen op de website van de SMV: www.maatschappijenveiligheid.nl en
via Twitter: @SMVsamen
Business Sponsor:

Voor vragen over het project Burgermoed en de SMV kunt u zich richten tot de
directeur van de stichting mevr. drs. Ingrid de Jong, e-mail: smv@maatschappijenveiligheid.nl
Het project Burgermoed wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds, Nationaal Fonds
voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg.
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Colofon
Minimagazine – Dag van de BHV
maandag 3 november 2014
Crisicom Amersfoort, initiator en
organisator Dag van de BHV
September 2014 – 28 blz. – 21 x 21 cm
Concept & design:
Lente Vormgeving, Tilburg
Alle teksten 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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