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‘1,2,3… Actie!’ Het lijkt alsof we ons op een filmset bevinden. Iedereen heeft even
stilgestaan of heeft een pauze gehad. De looks en teksten zijn nog een keertje
doorgesproken en met een klap van het regiebord en de roep van de regisseur
… en Actie!’ wordt de opname vervolgd.
Dat moment van pauze is juist datgene waar ik graag op inhaak.
Die pauze is er namelijk niet op het moment dat het er in geval
van een calamiteit op aankomt. Integendeel: nadenken over hoe te
handelen, even de looks en teksten nog een keertje doornemen, wat
wordt er nu precies van de BHV verwacht, wat is uw eigen rol: dat is
niet aan de orde. Helemaal niet. Er moet direct worden geschakeld.
Niet terughoudend, maar doortastend.
Iedereen zal begrijpen dat het spreekwoord ‘oefening baart kunst’
hier helemaal van toepassing is. Net als in de film worden ‘scènes’
geoefend. Het gaat in kostbare tijd vaak slechts om seconden,
niet eens minuten. Seconden die wegtikken en van levensbelang
kunnen zijn. Het verschil kunnen betekenen tussen een kans
hebben en een gemiste kans. Zelfs de professionele hulpverlening,
zoals de brandweer, oefent regelmatig. In het magazine vindt u een
artikel van de Nationale Politie. Hoe kan het ook anders dan dat de
kop van het artikel luidt: ‘Elke seconde telt’.
1,2,3… Actie! is ook preventief bedoeld. Voor zowel de BHV’er
als de niet-BHV’er. Voor de BHV’er: zijn alle aansluitnummers bij
instanties bekend, de telefoonnummers van het liftbedrijf, van
uw energieleverancier? Om maar een aantal aandachtspunten te
noemen. Voor de niet-BHV’er: kijk eens goed om u heen. Voor uw
eigen veiligheid. Wat kunt u daar zelf aan doen? Op de website is
een test geplaatst, met aandachtspunten waar u misschien niet zo
1,2,3 aan denkt. In het promotiepakket vindt u de link naar de test.
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Graag breng ik (wellicht voor u nogmaals) onder de aandacht waar
Dag van de BHV voor staat, wie de doelgroep is. Onze doelgroep is
de niet-BHV’er. Door de extra aandacht en waardering voor deze
collega, is deze Dag er juist ook voor de BHV’er. Om hem of haar
op deze Dag extra in het zonnetje te zetten en te bedanken voor de
inzet. Besef, waardering en support. Dat zijn de sleutelwoorden van
Dag van de BHV. Of om het met de slogan van Dag van de BHV te
zeggen: ‘Ik doe het ook voor jou!’
Ik wens u allen met elkaar een feestelijke, veilige en actievolle Dag
toe op maandag 2 november.

Ge-BHV-liciteerd!

1,2,3…
ACTIE!
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Rolf Zaal, Coördinator Veiligheid, RDW Testcentrum

Aan de andere kant van Lelystad Airport ligt het RDW
Testcentrum met onder andere de van radio en tv bekende
kombaan. Voordat je het terrein op kan rijden wacht een groot
zwaar hek. Iedere bezoeker moet zijn aangemeld. Rijdend
richting het parkeerterrein zoeft een grote vrachtwagen
langs. Op de testbaan en op veilige afstand uiteraard. Banden
testen, zo blijkt later tijdens het gesprek. Bij de receptie staat
een welkomstbordje in vier talen, in het Nederlands, Engels,
Duits en Frans. Alleen al daardoor weet je meteen dat je hier
met een internationaal centrum te maken hebt. Testrijders uit
diverse landen melden zich dagelijks op het testcentrum in
Lelystad.
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Dag van de BHV heeft een afspraak met Rolf Zaal, Coördinator
Veiligheid op het testcentrum. Rolf licht toe wat er zoal plaatsvindt
op het centrum. ‘Er vinden heel veel verschillende zaken plaats. Als
eerste: het centrum voert wettelijke taken uit. Denk daarbij aan het
keuren van voertuigen op technisch gebied en aan het keuren van
alle auto’s die van buiten de EU komen en vervolgens de Nederlandse
weg op gaan. Maar ook auto’s die particulieren importeren vanuit de
Verenigde Staten keurt de RDW hier. Draaicirkels van vrachtwagens en
nog zoveel meer.’ Ondertussen zijn we trappen opgegaan en komen uit
in het centrale regelcentrum. Van hieruit wordt het totale testcircuit
gemonitord, net zoals luchtverkeersleiders in de toren de vliegtuigen
op de platforms begeleiden. Iedereen die de baan op wil dient vooraf
toestemming te verkrijgen om in een bepaalde baan te gaan rijden.
Voor de slagboom staat een gigatrailer van de Koninklijke Landmacht
met een tank achterop. Toestemming wordt gevraagd en verkregen.
‘De Landmacht test bijvoorbeeld welke positie op een trailer de beste
is, in verband met het gewicht, de verdeling op de assen, voor het
verbruik enzovoort,’ licht Rolf toe. Interessant, nooit bij stilgestaan…
Iedere baan heeft in de bocht een andere verkanting. Door een
(Engelssprekende) testrijder van een truck wordt een baanwisseling
aangevraagd en door de toren goedgekeurd. Ogenblikkelijk wordt een
aantekening met tijdsvermelding gemaakt. Een vrachtwagen met twee
geweldig grote betonblokken achterop, super vastgesjord uiteraard,
zoeft weer voorbij. De bandentester…

Altijd situaties die
extra training nodig
blijven hebben

bij hydrokorrels uit gekomen. De werking van hydrokorrels hebben
wij met diverse snelheden getest en geconstateerd dat je met geen
mogelijkheid op eigen kracht uit de korrels komt. Dus liggen er nu
hydrokorrels aan het einde van een baan in plaats van grind.’
De BHV is op hoog niveau. Er is niet alleen veel geregeld, maar ook
góed geregeld. Rolf merkt nadrukkelijk en serieus op: ‘Daar zit dus
duidelijk verschil tussen, tussen veel en goed!’ Op een centrum zoals
dit, is een incident niet ondenkbaar. ‘Toch gebeurt hier eigenlijk
nooit iets door de genomen maatregelen.’ Uh, nooit iets, niets?
‘Jawel, heel af en toe komt een werkelijk incident voor. Drie jaar
geleden is er een brandweerauto gekanteld. Dit gebeurde doordat
de bestuurder de instructies van een rijvaardigheidinstructeur niet
goed opvolgde en zijn eigen rijkunst had overschat. Gelukkig was het
letsel beperkt tot wat schaafwondjes, maar de brandweerauto had
aanzienlijke schade. En ja, verder gebeurt hier natuurlijk wel eens
wat, maar dat is niet aan te merken als een ‘echt’ incident. Het zijn
bijna-incidenten. En juist die incidenten zijn interessant en worden
direct geregistreerd en gekwalificeerd. Wat wij dan doen, is de vraag
stellen: wat hád er mogelijk kunnen gebeuren en wat zouden de
consequenties dan zijn geweest. Wat daarbij zeker zo belangrijk is:
hoe vaak komt dit bijna-incident voor. Het ritme, de frequentie erbij
zoeken. Daar hebben we een formule voor ontwikkeld en als X de
uitslag is, dan worden onmiddellijk adequate maatregelen getroffen.
Uit elk bijna-incident worden lessen getrokken.’
Op het centrum zijn 15 BHV’ers waarvan er altijd 6 op dienst zijn.
De alarmering gebeurt met portofoons. Degene die op dienst
komt pakt een portofoon en achterop die porto staat de taak die
bij die porto hoort. Het team bestaat uit een ploegleider (altijd
met brandweerachtergrond) en 5 BHV’ers in de inzetploeg. Vaste
taken in geval van een calamiteit zijn in ieder geval 1 BHV’er bij het
toegangshek, 1 BHV’er voor begeleiding van de hulpdiensten en
een BHV’er naar de toren om te loggen. De ploegleider beschikt

Dat hier sprake móet zijn van afspraken en duidelijke regels ten aanzien
van veiligheid is overduidelijk, geen twijfel mogelijk. De veiligheid
op testcentra wordt zowel op Europees niveau als op internationaal
niveau, uitermate serieus genomen. Regelmatig komen de
Coördinatoren Veiligheid van diverse testbanen bijeen om incidenten
en de oplossingen met elkaar te delen. ‘Nadat een voertuig door een
grindbak is gereden hebben we gezocht naar een alternatief waarbij
dit niet meer mogelijk is. Via een Belgische collega testbaan zijn we
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over 2 BHV’ers en coördineert het geheel. ‘Dit is onze eigen BHVorganisatie op dienst. Als de baan wordt gehuurd door bijvoorbeeld
het bedrijf hiernaast (noot: een bedrijf in onder andere professionele
rijtrainingen) dan nemen zij eigen BHV’ers mee.’
De RDW verhuurt de infrastructuur aan rijvaardigheidstrainers.
Deze trainers geven een uitgebreide veiligheidsbriefing evenals de
theorie achter de rijvaardigheidscursus.
Rolf: ‘Onze ervaring is dat iedereen de hele dag erg serieus en
geconcentreerd bezig is met het goed uitvoeren van de diverse
handelingen. Maar als wij aangeven: nu vindt de laatste ronde
plaats, dan zie je dat de aandacht, de focus, ineens weg is. Dan
willen ze tóch zelf nog even dit of dat uitproberen, nog even een
geintje onderling. Met natuurlijk alle mogelijke risico’s van dien en
dan gaat het juist mis. ‘We zeggen het dus niet meer wanneer het de
laatste ronde is.’ Hoe simpel.
Jaarlijks wordt door de BHV meerdere keren onverwacht geoefend.
Ieder jaar wordt het gehele pand ontruimd. Rolf: ‘Kent iedereen
het interne noodnummer? Welke acties onderneemt men?’ Rolf
en de collega die momenteel het circuit nauwlettend in de gaten
houdt en contact heeft met de rijders op de baan, hebben beide een
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brandweerachtergrond. ‘Ook bij de brandweer blijven we steeds
doorgaan met trainen. Er zijn altijd situaties die extra training nodig
blijven hebben, je moet het blijven doen, blijven oefenen.’
Het testcentrum kent 10 algemene huis- of gedragsregels en
een boekje waarin, per sector, een en ander uitgebreider staat
beschreven. ‘Als jij met bepaalde sectoren nooit te maken krijgt,
hoef je die heel specifieke regels niet te weten. Belangrijk is
dat jij weet welke voor jou gelden. Het overgrote deel van de
verantwoordelijkheid ligt bij de mensen zelf, niet bij de regels.’ Rolf
vervolgt: ‘Ook zal je de noodzaak van een regel keer op keer onder
de loep moeten nemen. Soms is een situatie veranderd en moet
de regel ook worden herbezien, worden gewijzigd of misschien kan
deze wel komen te vervallen. Geen regels om de regels.’
Andere belangrijke veiligheidsfactoren die Rolf benadrukt: nooit
onder tijdsdruk handelen en altijd vasthouden aan het naleven van
procedures. ‘Het mag niet zo zijn dat iets gauw even tussendoor
wordt gedaan of dat iemand meent dat het wel even anders kan.
Daarbij, ik kan wel 1000 regels bedenken, maar je moet jezelf er
ook van bewust zijn waar je mee bezig bent. Bovenal moet je de
verantwoordelijkheid met z’n allen delen: daar gaat het om.’
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Bijna 1 miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op een burn-out
en andere werkgerelateerde psychische ziekten. Om steeds meer
werkgevers en werknemers gezamenlijk in beweging te laten
komen tegen werkstress, vindt van 16 tot en met 19 november de
Week van de Werkstress plaats. Ook uw bedrijf kan deelnemen aan
één of meerdere activiteiten tijdens deze week.
Een derde van het werkgerelateerde verzuim wordt veroorzaakt
door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer het grootste
beroepsrisico in ons land. Signalen zoals slapeloosheid, aanhoudende
hoofdpijn of oververmoeidheid worden vaak niet op tijd herkend.
Maar het kunnen de druppels zijn die de emmer doen overlopen. Het
is belangrijk dat deze signalen bij jezelf of, als leidinggevende bij je
medewerkers worden herkend. Het voorkomen van ziekte en uitval
door werkstress en het stimuleren van werkplezier is belangrijker
dan ooit. Daarom is vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en het Nederlands Focal Point voor Veiligheid en
Gezondheid op het Werk gestart met een meerjarige campagne voor
de aanpak van werkstress.

Om deze campagne kracht bij te zetten vindt van 16 tot en met
19 november de Week van de Werkstress plaats. Minister Asscher
en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid willen
samen met werkgevers en werknemers werkstress bespreekbaar
maken en aanpakken. Het doel van de week is om zoveel mogelijk
landelijke aandacht te krijgen voor de thematiek van werkstress en
om werkgevers en werknemers op te roepen in actie te komen en ze
hierbij te ondersteunen.
Wilt u als bedrijf of organisatie ook deelnemen aan de Check je
Werkstress Week? Mail dan naar nederland_fop@osha.europa.eu.
Uiteraard zijn alle ideeën welkom.
Meer info op: http://www.campagne.arboineuropa.nl
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Sylvester Bennema,
directeur Crisicom

“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?”

“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.
“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.
Rob Brakenhoff,
COO Sandd

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.”
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“Bedrijfshulpverlening gaat ons allemaal
“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
8 | Dag van de BHV

aan”

“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.”

Anton den Hollander,
Namens het Bestuur van Quinton Brandveiligheid b.v.
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Wij zijn met veel bombarie, toeters en bellen met alle BHV’ers het hele pand doorgetrokken. Op
iedere afdeling applaus opgehaald voor de inzet die de BHV dagelijks achter de schermen levert.
De BHV’er is daardoor in het zonnetje gezet. De medewerkers zijn zich stevig bewust van de inzet
die de BHV’er levert. Het resultaat is meer waardering en een aantal nieuwe BHV aanmeldingen!

Eyeopener voor de niet-BHV’er, bijv. 10 korte quizvragen? Uitslag: maar goed dat er BHV’ers zijn!

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!

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. Kortom, de Dag van de
BHV spreekt mij als ‘dag’ zeer aan!

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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Ik hoop dat het volgend jaar weer is!
Wij zien het tevens als waardering voor het feit dat de BHV’ers onze ogen
en oren zijn op het gebied van (brand)veiligheid over het hele jaar.

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.

Succes met al uw activiteiten,

Quotes

Het broodje BHV was een groot succes. Wij hebben al
onze BHV’ers (180) een broodje aangeboden. Dit werd
zeer gewaardeerd. Misschien volgend jaar een leuke
kleine attentie te bestellen (uiteraard tegen betaling) om
uit te delen aan de BHV’ers??

Ga vooral zo door - laat de Dag van de BHV
uitbreiden als een olievlek…

Wij hebben BHV’ers vlaai met koffie gegeven. Verder alle medewerkers een kaartje met
het interne alarmnummer gegeven en een pakje pleisters. Ook in personeelsblad en op
intranet aandacht aan besteed.
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Nationale Politie, locatie Zeisterweg 1, Odijk
Heimen Kijf, Adviseur Huisvesting Eenheid Rotterdam, in bijzijn van Frans van
Manen, Hoofd Financiële en Facilitaire Zaken, Rol irt BHV: Projectleider en
Roland van As, Beleidsmedewerker Business Continuity Management, Rol irt
BHV: Deelprojectleider
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De politie. Als je die woorden uitspreekt hebben de meeste
mensen er meteen een beeld bij. Ze doen de ogen dicht
en zien een politieauto met zwaailicht voorbij rijden en
horen misschien wel de sirene, met geluid erbij. Ze denken
aan het moment dat ze zijn staande gehouden voor een
snelheidsovertreding, dat ze mogelijk betrokken waren
bij een ongeval, of denken aan de aanwezigheid van
politieagenten bij een evenement. Zo kunnen we nog wel
even doorgaan. Iedereen heeft zo zijn gedachten en een
beeld of herinnering bij ‘de politie’. Maar dit is slechts een
deel van de politie. Het deel waarmee de burger te maken
heeft. Het externe deel dat wij tegenkomen in de media, of,
dat kan natuurlijk ook, van dichtbij meemaken omdat er een
(familie)relatie bestaat met iemand die bij de politie werkt.
Misschien goed om het hier kort en algemeen samen te
vatten: dit is wat de burger ziet van de politie.

10.000 BHV’ers
De kant van de politieorganisatie die burgers (over het algemeen) niet
kennen is die van de interne organisatie. In de context van Dag van de
BHV hebben we het dan heel specifiek over het geregeld hebben van
de bedrijfshulpverlening binnen de politie. Hè, denk je misschien,
heeft de politie ook BHV’ers? Ze zijn zelf toch al hulpverlener,
de politie reanimeert toch ook? ‘Absoluut en uiteraard heeft de
politie BHV’ers,’, beaamt Heimen Kijf, adviseur Huisvesting Eenheid
Rotterdam. Worden BHV’ers aangewezen of betreft het vrijwilligers?
Heimen: ‘Ik praat voor Eenheid Rotterdam (550 BHV’ers), maar ik
weet dat het bij de andere eenheden over het algemeen ook zo is:
het zijn vrijwel allemaal vrijwilligers. Een aantal jaren geleden stond
er nog een vergoeding tegenover, maar deze is door de toenmalige
minister ingetrokken. Wat dan toch mooi is om te zien, is dat er
weinig afhakers zijn. Door de reorganisatie tot nationale politie is er
qua interne organisatie behoorlijk wat veranderd en dat geldt ook
voor de BHV; dat moet ook wel. Dat laatste komt zo nog wel aan
de orde nu Dag van de BHV toch al het onderwerp van dit gesprek
is.’ Positiviteit, een open, vriendelijke blik en een grote glimlach bij
Heimen.
Er zijn BHV’ers die al 15 jaar of langer BHV’er zijn. Collega’s die BHV’er
zijn, zijn zij die dagelijks in een pand aanwezig zijn, ondersteunend
werk verrichten voor bijvoorbeeld de recherche. In de grote panden
werkt de BHV ook met ontruimers. In verzamelpanden wordt per
afdeling gekeken welke BHV-inzet noodzakelijk is. De politie heeft
veel BHV’ers nodig omdat ze een volcontinu rooster draait, 24/7
aanwezigheid. Zo moet er bijvoorbeeld altijd een BHV’er aanwezig
zijn in een arrestantencomplex voor het geval er iets gebeurt.
Heimen: ‘Totaal beschikt de politie over circa 10.000 BHV’ers.
Daarnaast is heel ‘blauw’ – zo noemen wij de wapendragende
collega’s in de buitendienst – opgeleid in levensreddend handelen
(LRH). Het is even stil. Tienduizend BHV’ers. Wauw, dat zijn er veel,
heel veel. En daarvan is het overgrote deel dus vrijwillig BHV’er.
Bewustwording interne veiligheid
Frans van Manen en Roland van As zitten ook aan tafel. Zij zijn
betrokken bij het ‘Project BHV’. Dit project regelt het inbedden van de
BHV in de nieuwe landelijke politie organisatie. Projectleider Frans:
‘Dat is mede een onderwerp waar wij ons op richten: het belang van
uniformiteit in uitvoering binnen de eenheden en ondersteunende
onderdelen. Het kan niet zo zijn, dat binnen de diverse panden BHVorganisaties en de interne alarmering verschillend zijn. We halen nu
uit alle omstandigheden en organisaties de best practices.’
Roland licht op een whiteboard de beoogde hiërarchische inrichting
per (regionale) eenheid toe. Hoe de BHV-organisatie in elkaar
steekt met hoofden BHV, coördinatoren, ploegleiders, BHV’ers en

ontruimers. Vervolgens hebben Frans en Roland een één-tweetje
over de structuur. ‘Voor iedereen en onder alle omstandigheden
zou het toch het beste zijn als de lijnverantwoordelijke ook
eindverantwoordelijk is voor de BHV. De ondersteuning, top down
werken, zoals de politie nu eenmaal in elkaar zit, zal dan mogelijk
beter uit de verf komen.’ Frans: ‘De ondersteuning intern, daar
ontbreekt het nogal eens aan. De politiecultuur is veel gericht op
‘buiten’. Buiten staat in de picture, ook bij de leiding. Er moet echter
meer bewustwording komen voor datgene wat binnen gebeurt, of
wat er binnen kan gebeuren. Iedereen begrijpt: het is natuurlijk een
heel lastige situatie voor de collega’s in deze tijd van veranderingen.
In de organisatie gebeurt gewoon veel. Tóch is er bij de BHV nog
steeds die inzet voor interne veiligheid. Bij de BHV’ers is die sense
of urgency er wel. Natuurlijk wel, moet ik zeggen. Als er iets aan de
hand is, gaan ze allemaal rennen. Zo zit ‘de politie’ nu eenmaal in
elkaar. Je gaat toch helpen, hoor je dan.’
Praktijk scherpt procedures aan
Is de BHV binnen de politie altijd goed geregeld geweest? Heimen: ‘Ik
heb een achtergrond in brandveiligheid en ben circa 10 jaar geleden
bij de politie gaan werken om de bedrijfshulpverleningsorganisatie
nieuw leven in te blazen. Uiteraard bestond er (voorheen) per regio
een BHV-organisatie met een ietwat verouderde setting, nog vanuit
de wet- en regelgeving gebaseerd op 1 BHV’er op de 50 werknemers.
Maar daarvan weten we ondertussen dat deze regel uit de wet is
gehaald en dat in de praktijk dit qua veiligheid vaak heel anders ligt.
Je moet kijken: wat is er nodig, wie lopen er het pand in en uit, wie
zijn de vaste werknemers in een pand, over hoeveel mensen hebben
we het dan. Daarnaast uiteraard: hoe zit het met de vluchtwegen
en met de compartimentering van een gebouw. Afijn, de zaken die
iedere BHV’er ongetwijfeld herkent. Dat is bij een organisatie als de
politie niet anders dan bij elke andere organisatie.
Wat, helaas, waarschijnlijk ook voor iedereen herkenbaar is: soms
moet er eerst wat in de praktijk gebeuren om iedereen weer alert
te krijgen. De focus ook weer gericht op de BHV-organisatie. Om
deze nog beter in te richten en om de BHV weer eens een keer goed
onder de loep te nemen. Om de procedures aan te scherpen en
extra maatregelen te nemen.
Bij de politie is dit bijvoorbeeld aan de orde geweest na de
‘Schipholbrand’. (Noot: de Schipholbrand was een brand die op
donderdag 27 oktober 2005 in het cellencomplex op Schiphol-Oost
bij Oude Meer woedde en die elf gedetineerde illegalen het leven
kostte.) Hierna zijn tal van procedures op de praktijk aangepast. Een
van de maatregelen die zijn genomen is dat in een cellencomplex nu
alle arrestantenverzorgers opgeleid zijn als bedrijfshulpverlener. De
brandweer mag namelijk niet acteren als er nog gevangenen in een
complex aanwezig zijn.’
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Oog voor interne veiligheid
Kun je stellen dat het dagelijkse werk, als je het breed ziet, de
bedrijfshulpverlening misschien ook wel wat in de weg zit? Heimen
knikt. ‘De algemene beleving is: als er wat gebeurt, lossen we het
wel op. De politie treedt op als er iets aan de hand is. Daarnaast
treden we zeker ook preventief op. Op het gebied van interne
veiligheid moet het preventieve echter meer en beter onder de
aandacht komen. Daar moet een omslag in komen. Het algemene
veiligheidsbewustzijn, intern dus, kan vele malen beter. Wat het
soms dan weer lastig maakt, dat is het feit dat er weinig calamiteiten
zijn. In de 10 jaar dat ik er nu werk is er misschien twee keer een
klein brandje geweest en een paar reanimaties. Op zo’n groot aantal
werknemers is dat statistisch gezien niet veel.’

eigen collega’s. En ik moet eerlijk zeggen, als het ontruimingssignaal
gaat, dan gaat iedereen ook wel naar buiten. Maar of alle collega’s
daarvoor ook de BHV waarderen, dat ze ‘willen’ snappen waartoe en
voor wie die ontruiming dan dient… hmm, dat weet ik eigenlijk zo net
nog niet. Kijk, daar zijn we dan weer wat in het begin al aan de orde
kwam: de waardering voor de BHV- collega’s door Dag van de BHV.’

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…

Totaal beschikt de politie
over circa 10.000 BHV’ers
Waardering voor BHV-collega’s
Dus ondanks alles, om het maar kort door de bocht te noemen,
blijft de BHV’er enthousiast en zich volledig inzetten voor zijn taak,
voor de veiligheid en gezondheid van de collega’s? ‘Dat klopt.
Herhalingslessen worden bijzonder gewaardeerd. Eens per drie
maanden vergadert de BHV en komen verbouwingen en dat soort
zaken waar ook de BHV mee te maken heeft, aan de orde. En nu met
de reorganisatie spelen er ook zaken onderling, tussen de districten.
Ondanks alles, om het maar zo te zeggen, blijft de betrokkenheid
groot.’
Waarom is Dag van de BHV belangrijk voor de politie? Meerdere
antwoorden vanuit diverse invalshoeken volgen, zoals maatregelen
die op het gebied van bedrijfshulpverlening al wel worden getroffen,
maar nog het bekende open eindje hebben. Het puntje op de i
ontbreekt nog. Heimen: ‘Er staat heel veel op papier, maar of het in de
praktijk allemaal werkt en waar door een praktijkoefening blijkt nog
beter te kunnen, daar moet intern wel meer aandacht voor komen.
Natuurlijk houden wij bij de politie ook ontruimingsoefeningen,
maar toch zien we dat het lastig blijft om dit te organiseren. De
politie heeft andere prioriteiten op de agenda, dat is niet anders dan
bij andere organisaties. Waarschijnlijk staan er bij de politie nog wel
méér op de agenda, door druk vanuit de hele samenleving, door de
huidige terroristische dreigingen en door druk vanuit de politiek. Wij
blijven echter ook bijzonder alert op de interne veiligheid van onze
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Maandag 2 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?

1, 2, 3… Actie!
Roland: ‘We hebben het overgrote deel van de plannen van ‘Project
BHV’ klaar. Het wordt tijd om de handtekeningen eronder te zetten
en voor het uitrollen van plannen en procedures over alle eenheden
en ondersteunende onderdelen. Het is tijd voor actie. Actie richting
iedereen die onze 10.000 BHV’ers niet altijd waardeert, of van
wie niet iedereen beseft waarvoor ze er zijn en voor wie ze er zijn.
Onze collega’s die de BHV als neventaak hebben en het er ‘maar
even’ bij doen. Er eigenlijk door alle werkzaamheden én ingrijpende
veranderingen binnen de politie, geen tijd, rust en ruimte voor krijgen
of nemen. En toch staan ze altijd weer klaar. Actie richting de hele
grote groep collega’s van de politie, al die 65.000 mannen en vrouwen
in alle lagen binnen de politie, hen willen we bereiken om de inzet van
onze BHV’ers weer eens onder de aandacht te brengen. Frans lacht:
‘Er zit schot in’.

Recept
* Waldkornbol
* roomkaas
* 2 of 3 plakken (komijne) kaas
* mesclunsla
* courgetteslierten (snijden met kaasschaaf)
* paar stukjes asperges (vers of uit blik)
* plakjes gekookt ei
* plakjes tomaat
* pompoenpitjes
* alfalfa
* kruidenmayonaise
* zout/peper naar smaak

eet smakelijk
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“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.

Marius Veenvliet,
directeur IVM

“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!

Maarten Top,
directeur B2C

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.”

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!”

“BHV’ers zijn mensen m

et een verantwoordelijk
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“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!”

Ton Baas,
directeur VBZ
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eidsgevoel voor veilighe

id”

“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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BHV’er, altijd al geweest. Die pieper is vanaf dag 1 vastgegroeid aan
mijn broekriem.’
In januari 2015 bestond de BHV-organisatie van het Elkerliek 25 jaar.
Op 5 juni is daartoe een symposium georganiseerd waarvoor ook de
oud-BHV’ers zijn uitgenodigd. Ad is ondertussen (ook) niet meer in
dienst bij het ziekenhuis (prepensioen). Eigenlijk dus ook voor jou
een reünie met de ex-collega’s? ‘Nee, dat is niet echt aan de orde. Ik
ben dan wel niet meer in dienst bij het ziekenhuis, maar ik ben als
vrijwilliger gebleven. Dus ik zie en spreek nog steeds heel veel collega’s. Ik geef bijvoorbeeld nog steeds BHV-instructies, ik ben oproepbaar bij een alarm buiten werktijd, ik neem deel aan het Hoofden
overleg en verleen hand- en spandiensten.’
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BHV’er
BHV’er van het Jaar 2014: Ad Geluk,
Senior adviseur communicatie en voorlichting Elkerliek ziekenhuis

De naam en functie van Ad Geluk staan sinds maandag 3 november 2014 gegraveerd
in de prachtige, kristallen WisselAward van BHV’er van het Jaar, onder de namen van
zijn voorgangers John Beijersbergen (2012) en Chantal van Schaagen (2013). Natuurlijk
is zijn naam ook vermeld op de persoonlijke Award die Ad is uitgereikt, evenals op de
oorkonde en de cheque.
Net als zijn twee voorgangers heeft Ad meerdere interviewaanvragen

vanuit de media ontvangen. Zo is Ad live geïnterviewd op de lokale
radiozender voor ouderenzorg in Amsterdam, voor de zender met
de ludieke naam ‘Radio Steunkous’ én is Ad op de populaire nationale radiozender Q-music te horen geweest bij Niek van der Bruggen
in zijn programma ‘Winnaar van de Dag’. Bij radio is het niet bijgebleven: ook de regionale kranten hebben aandacht besteed aan het
Elkerliek ziekenhuis en hun BHV’er van het Jaar. ‘En dan natuurlijk
nog alle persoonlijke felicitaties,’ vertelt Ad. ‘Ik was regelmatig in het
ziekenhuis voor therapie aan mijn pols (zie ook foto uitreiking) en
menigeen sprak mij ook vele weken later nog aan op de verkiezing
en feliciteerde mij.’ Ongetwijfeld herkenbaar voor die andere twee
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BHV’ers van het Jaar, voor John en Chantal. Ook zij werden ‘overvallen’ door alle positieve aandacht na hun verkiezing.
‘De nominatie voelde al heel bijzonder,’ aldus Ad.’ Ik voelde me super
vereerd. Maar BHV’er ben je niet alleen. Je moet op je maatjes kunnen vertrouwen tijdens een inzet. De hele BHV-organisatie zet zich in.
Je hebt elkaar nodig anders lukt het echt niet.’ Om die reden heeft
Ad een deel van de cheque gebruikt om met de kartrekkers uit eten
te gaan. De eretitel is met de hele groep gedeeld. Op de vraag hoe
Ad dan de persoonlijke nominatie heeft ervaren, of hij begrijpt dat
juist hij was genomineerd, antwoordt hij enigszins in verlegenheid
gebracht: ‘Uh, ja, misschien toch wel. Ik ben gewoon 24 uur per dag

Nou, dat klinkt voor een vrijwilliger nog best wel druk. Ook belangrijk
voor het ziekenhuis, al jouw BHV-kennis? ‘Dat ook. Ik kom uit eigen
interesse hier nog graag, mijn betrokkenheid bij de BHV van het ziekenhuis is nog steeds groot en het Elkerliek is blij dat ik nog steeds
de BHV onder de aandacht blijf brengen en veel kennis en ervaring
blijf delen. Zo ben ik nog steeds betrokken bij de opzet van de oefenavonden. Toch zal ik op den duur het overzicht kwijtraken, doordat er
verbouwd wordt of doordat bijvoorbeeld een nieuwe sprinklerinstallatie wordt aangelegd. Bij dat soort zaken ben ik natuurlijk niet meer
betrokken, dus dat wordt op termijn echt anders. Voordeel op dit
moment is in ieder geval dat ik makkelijk inzetbaar ben. De BHV-organisatie heeft het toch moeilijker gekregen door bezuinigingen en
je moet het nut van de BHV binnen de eigen organisatie wel blijven
uitdragen. Het belang van een geoefende BHV’er onder de aandacht
blijven brengen. Zolang het goed gaat is er niks aan de hand, maar
héb je een calamiteit…Het is net als met je brandverzekering: je
hoopt ‘m nooit nodig te hebben.’
Ziet de niet-BHV’er dat ook? ‘Jazeker wel, vooral ook omdat wij de
instructies op de afdeling houden. Dit maakt de collega’s alerter. Zij
tonen hun betrokkenheid zeker wel.’ Is er betrokkenheid en ondersteuning vanuit de leiding? Ad bevestigt onmiddellijk: ‘Absoluut. Binnen de leiding is er zeker aandacht voor de BHV en dat alles goed
wordt geregeld, maar er spelen nog zoveel andere zaken die ook belangrijk zijn (bv. de invoering van het EPD, elektronisch patiëntendossier). Door de bezuinigingen is het wel moeilijker, maar met elkaar
blijven we het goed regelen, de instructies gaan door en vooral aan
de preventieve kant zijn we heel alert. De Raad van Bestuur blijft
oog houden voor de BHV. Zo onderschrijven zij de uitnodiging aan
de medisch specialisten voor een brandinstructie. Zij tonen echt hun
erkenning voor de BHV.’

wel verschillend dan bij andere organisaties. Reanimatie en EHBO
zijn hier sowieso beschikbaar, de BHV-organisatie is vooral gericht
op brandveiligheid. De groep bestaat totaal uit zo’n 35 BHV’ers. Het
Hoofd BHV is aangesteld, alle anderen zijn naast hun reguliere functie vrijwillig bedrijfshulpverlener. Omdat de functie binnen het ziekenhuis dus anders wordt ingevuld, beschikken wij daarnaast over
circa 120 assistent BHV’ers voor een eerste verkenning en opvang
van de professionele hulpdiensten. Op het moment dat de gealarmeerde BHV’ers zijn opgekomen nemen zij de inzet over. Bij de assistent-BHV’ers, waaronder bijvoorbeeld de mensen van de receptie,
maakt BHV onderdeel uit van hun taakomschrijving. De assistent
BHV’ers hebben twee keer per jaar een training waarbij gebouwverkenning en portoverkeer wordt beoefend. Op de locatie Helmond
hebben we hierdoor een 24-uurs dekking. De locatie Deurne is niet
24 uur per dag open (polikliniek en dagbehandeling). Daar zijn tijdens de dagelijkse situatie assistent BHV’ers aanwezig. Verder geeft
de BHV aan alle medewerkers eens in de 3 jaar een BHV-training,
waarbij ook praktijk blussen een onderdeel is.’
‘Bij patiëntveiligheid denken de meeste mensen automatisch aan
het medische deel en wat daar allemaal mee te maken heeft. Maar
voor dat andere deel zijn wij er.’

Een terugblik en
vooruitkijken
naar de nieuwe
verkiezing

Een BHV’er in een ziekenhuis, is dat eigenlijk niet raar? Als er gereanimeerd moet worden ben je toch juist al op de goede plek? Hoeveel BHV’ers heeft het Elkerliek? ‘Klopt, dat is voor onze BHV’ers ook
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Sinds de vorming van de Veiligheidsregio Twente op 1
januari 2013 is adviseur brandveiligheid Johan Hofhuis van
Brandweer Twente helemaal vrijgemaakt voor het STOOMproject, het Structureel Terugdringen Ongewenste en
Onechte Meldingen. Richting bedrijven en instellingen die
zijn aangesloten op de meldkamer houdt hij voortdurend
‘druk op de ketel’. Ook door ze te wijzen op het belang van
een goede BHV-organisatie.
Johan Hofhuis (62) rakelt de cijfers zo op. In 2011 kwamen bij
Brandweer Twente nog 2.896 loze meldingen binnen. Dat aantal was
in 2014 gedaald tot 2.205. Dit jaar verwacht hij opnieuw een flinke
slag te maken en dan komt langzaam de doelstelling in zicht: een
daling van het aantal loze meldingen met 50 procent in de periode
2011 tot en met 2017. Johan: “Dat gaan we halen, we liggen aardig
op schema.”
Verificatie
Grote stappen in de goede richting werden gerealiseerd door het
afsluiten van alle vrijwillige aansluitingen vorig jaar (waardoor het
aantal aangesloten instellingen daalde van 802 naar 559) en het
invoeren van verificatie door de meldkamer per 1 maart van dit jaar.
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Een goede BHV
Veiligheidsregio Twente
Johan Hofhuis , adviseur brandveiligheid
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Reductie van 35%
Telde het eerste kwartaal van 2014 nog 489 loze meldingen en
evenzo vele nodeloze uitrukken, het eerste kwartaal van dit jaar
waren er ‘slechts’ 359 nodeloze uitrukken op 492 loze meldingen. En
de cijfers van de tweede kwartalen: in 2014 510 loze meldingen en
510 nodeloze uitrukken, dit jaar 479 loze meldingen en 292 nodeloze
uitrukken. Johan: “Over het eerste halfjaar van 2015 is het aantal loze
meldingen dus met 10 procent gedaald ten opzichte van het eerste
halfjaar van 2014. Over dit hele jaar verwachten we een reductie te
halen van 35 procent minder loze meldingen ten opzichte van 2011.
Cijfers waarmee we in de richting gaan van de voorgenomen daling
van 50 procent die we voor eind 2017 voor ogen hebben.”
Sleutel tot succes
Johan Hofhuis heeft een bouwkundige achtergrond. Hij werkte
jarenlang bij een aannemingsbedrijf en daarna bij de gemeente
Haaksbergen, voor hij in 2002 in de nasleep van de Volendambrand,
een preventiefunctie aanvaardde bij Brandweer Twente.
Brandveiligheid trad in die jaren een nieuw tijdperk binnen en Johan
Hofhuis gaf daar de afgelopen dertien jaar in Twente mede vorm aan.
Hij is er steeds meer van overtuigd geraakt dat een actief contact
met aangesloten bedrijven en instellingen de sleutel is tot succes.
“Wij bellen tegenwoordig alle loze meldingen na. Dan vragen we
heel nadrukkelijk hoe de melding is veroorzaakt en wat de instelling

er aan gaat doen om te voorkomen dat het nog eens zover komt.
Door voortdurend druk op de ketel te houden willen we bereiken
dat ze er op z’n minst over na gaan denken.”
De brandweer lost het wel op
De mogelijkheden om het aantal loze meldingen terug te dringen,
reikt Johan Hofhuis ook aan: technische verificatie (wat in de praktijk
neerkomt op het aanschaffen van een nieuwe, vaak kostbare
installatie) of verificatie door de eigen BHV-organisatie. “Je ziet nog
steeds dat bedrijven en instellingen te gemakkelijk kiezen voor een
goedkope alarminstallatie en denken: als de nood aan de man komt,
lost de brandweer het wel op. Van die manier van denken moeten
we af. Kijk eens naar je eigen organisatie, zeg ik dan. Dat die bij
iedere loze melding op tilt slaat, is toch ook niet prettig?”
Zorgen voor een oplossing
“Een goede BHV-organisatie maakt echt het verschil. Veel meer
dan wij als brandweer dat kunnen. Waarom? Omdat het in geval
van nood een heel verschil is of er binnen twee minuten door
een BHV’er handelend wordt opgetreden of pas na pakweg een
kwartier door ons als brandweer.” Die waarheid moet volgens
Johan ‘tussen de oren’ komen te zitten. “Ik zie dat ook als een
kwestie van verantwoordelijkheid nemen. Het probleem niet
afschuiven, maar zelf de touwtjes in handen houden en zorgen
voor een oplossing. Gevolg van een goede, betrouwbare BHVorganisatie is ook dat wij aan een geverifieerde melding die
binnenkomt echt waarde kunnen hechten. En dat we zo nodig
gelijk kunnen opschalen.”
Niet voor niets
De laatste vraag aan Johan Hofhuis is eigenlijk overbodig: of hij het
terecht vindt dat er veel aandacht is voor loze meldingen? Natuurlijk
vindt hij dat terecht. “Het is van de gekke dat wij nog steeds zo vaak
voor niets uitrukken. Het gemeenschapsgeld dat ermee is gemoeid
kan veel beter op een andere manier worden besteed. Als de
ambulance of de politie zo vaak voor niets zouden komen bij een
incident, zou dat ook niet worden gepikt. Met elkaar moeten we
dit gewoon niet willen. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat de
brandveiligheid op orde is. Met name voor mensen die niet meer
zelfredzaam zijn.”
Bron: Brandweer Nederland
Met dank aan Johan Holthuis
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VEILIG EN
N
GEZOND WinERdeKE
ha nd
Je he bt he t ze lf

Het Ministerie van SZW stimuleert
gezond en veilig werken. Daarom is
de game Safety Heroes ontwikkeld.
Met de game wordt de betrokkenheid
van werknemers en werkgevers bij
het realiseren van een gezonde en
veilige werkomgeving vergroot door
onder andere:
In een veilige en gezonde omgeving is het prettig
werken. Zo’n omgeving creëer je met elkaar. Door er
over te praten en na te denken, en vooral door er
actief mee bezig te zijn. Interactief zelfs. Speel het
spel Safety Heroes en daag je collega’s en vrienden
uit. Welke risico’s zijn er bij jou op het werk? Wat
doe je eraan? Bespreek het met jouw collega’s.
Download nu de app of speel het spel direct op
www.safetyheroes.nl Veel speelplezier!

WWW .SAF ETYH EROE S.NL
facebook.com/benjijeensafetyhero
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• Bewustwording van arbeidsrisico’s
op de werkvloer
• Bekendheid met risico inventarisatie
en evaluatie
• Bekendheid van de preventie-		
medewerker vergroten
Voor de medewerkers binnen uw
organisatie is het van belang dat zij
zich bewust zijn van de risico’s op
de werkvloer en de maatregelen
die genomen kunnen worden
om ongevallen te voorkomen.
Ziekteverzuim kost geld en mensen
die met plezier werken zijn
productiever. Doe ook mee en laat
uw medewerkers gratis deelnemen
aan het spel.

1,2,3...

ACTIE!
Deze dag worden alle BHV’ers die Nederland rijk is in het
zonnetje gezet. Zij zetten zich in voor iets dat ons allemaal
aangaat. Zij verdienen onze waardering en support. Zij
doen het voor ons.
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Stater N.V. Amersfoort
Gregyor Visser, Applicatie Manager / Scrummaster en
Remco Beijers, Teamleider Behandelen, Leningen en Spaarpolissen

Remco Beijers spiekt voor de exacte datum even in de papieren die hij voor zich op tafel heeft liggen. ‘Dinsdagochtendvroeg,
18 november 2014. In de B-toren was het, op de vijfde verdieping bij Operations.’ We zitten met z’n drieën aan een tafeltje
in het bedrijfsrestaurant: Remco, Gregyor (Greg) en Angeliek Lieverdink namens Dag van de BHV. Remco vervolgt: ‘Om 07.30
uur was ik samen met een aantal collega’s aan het werk, toen één van hen bij me kwam en zei: ‘Remco, kom gauw! Maarten
voelt zich niet goed. Hij voelt druk op de borst en heeft uitstraling naar zijn arm. Hij zit in de pantry op de bank.’ Het blijkt
dat Maarten bekend is met de verschijnselen en al eerder voor dezelfde hartklachten is behandeld. Remco geeft meteen de
medicatie die Maarten uit voorzorg bij zich heeft. Maarten, Greg en ik zijn van de ‘oude garde’. We kennen elkaar al jaren
en ook echt heel goed. Ik zag meteen dat het niet goed zat, heb de receptie ingelicht en 112 gebeld.’ Greg luistert en haakt
in: ‘Ik kom net op dat moment binnen. De receptie kent mij en weet dat ik BHV’er ben. Zij geven mij direct door dat er een
ambulance onderweg is. Ik zet mijn tas bij de receptie neer en ga meteen weer naar buiten om de ambulance op te vangen.’

Als ik aan mezelf
twijfel, hoe kan ik
jou dan helpen?

g
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n
i
e
w
e
t
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a
n
e
er jaar herhal

Ik vind 1x p
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Ondertussen zijn er meer collega’s binnen gekomen en wordt het
druk in de pantry waar Maarten zit. Hij wordt begeleid naar een meer
rustige ruimte. Remco: ‘Ik had echt een déjà vu en voelde meteen
dat het niet goed zat.’ Greg neemt het over: ‘De ambulance was er
heel erg snel. Ik heb hen begeleid naar de voordeur en verder naar
Operations op de vijfde verdieping, naar B5 en ja…, niet wetende
wie en wat je dan aantreft, dat was mij allemaal nog niet bekend.
Zoals gezegd, ik was daarvoor nog maar koud binnen, had ook nog
geen pager kunnen pakken, ik ging direct de ambulance opvangen
die er ook nog eens supersnel was…‘ Greg vat het gebeurde kort en
krachtig samen en pauzeert. Hij zit er relaxed
bij, maar zijn ogen kijken ook nu nog ‘verbaasd’,
terugkijkend op wat er is gebeurd en zich weer
realiserend hoe snel het dan allemaal gaat.
‘Dan zie je Maarten, het gaat om hem dus. Ik
ben me echt helemaal rot geschrokken op
dat moment. Iemand die je zo goed kent.’

Greg: ‘Dan gaat alles zo snel, met zo’n hoog tempo worden er
filmpjes gemaakt, plakkers geplakt en een infuus aangelegd. Nog
geen tien minuten totaal ofzo, maar het lijkt wel een uur voor je
gevoel.’ Maarten is ter evacuatie zittende in een kantoorstoel met
de lift naar beneden gebracht en vervolgens op een brancard gelegd
die buiten de lift in de grote hal klaarstond. Remco vertelt: ‘Dat
gebeurde zo ongeveer op het tijdstip dat de grootste groep collega’s
binnenkwam. Lift open, overgaan op de brancard… Dat was een
erg naar moment voor Maarten, met plakkers erop, infuus enzo,
en toen ‘brak’ hij ook.’ Remco is achter de ambulance aangereden.
Ondertussen heeft hij vanuit de auto de vrouw van Maarten gebeld,
zoals met Maarten was overlegd voordat Maarten met de
ambulance naar het ziekenhuis werd afgevoerd.
Ze kennen elkaar dus al langer en goed. Er is een grote
onderlinge betrokkenheid en Remco kent dus ook Maartens
echtgenote. De vraag komt op of het (achteraf?) toch
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Het is niet niks als je
iemand kan helpen
moeilijker blijkt te zijn wanneer de inzet iemand betreft die je heel
goed kent? Beiden knikken nadrukkelijk ja. Ja, het blijkt dat dit toch
wel een extra dimensie is waar je in de praktijk tegenaan loopt en
waardoor oefenen in een herhalingsles wel degelijk anders blijkt te
zijn dan de toepassing in de praktijk.
Maarten is onderzocht in het ziekenhuis in Amersfoort en heeft
begin dit jaar meerdere bypasses ondergaan. Vanuit het ziekenhuis
heeft Remco het team op de hoogte gehouden. Aan het einde van de
dag heeft Remco ook nog contact gehad met de vrouw van Maarten.
‘Je hebt toch vreselijk veel onzekerheid in je als je later weer op je
werkplek zit.’
Op dit moment (NB. mei 2015) is Maarten weer langzaamaan aan
het re-integreren en herstelt voorspoedig.
Toen de ambulance weggereden was heeft Greg de stoel weer naar
boven gebracht en trof de ruimte aan die in alle haast (uiteraard)
onopgeruimd was achtergelaten. ‘Dan kom je daar weer boven en
sta je te shaken op je benen. Je ziet al die gebruikte spullen liggen,
naalden enzo – wel goed beschermd natuurlijk, voegt hij losjes toe- ,
maar toen kreeg ik toch wel een klap in mijn gezicht.’ Hij vervolgt: ‘Ik
had net de dag ervoor nog mijn derde dag voor EHBO training gehad.
Toen ik de boel had opgeruimd, moest ik echt toch wel mijn verhaal
kwijt en Remco was mee naar het ziekenhuis. Ik heb spontaan direct
mijn opleider gebeld, waar ik de dag ervoor nog was geweest. Even
stoom afblazen en vertellen wat er zojuist was gebeurd. Dat heeft
mij heel goed gedaan. Heb gewoon gebeld, dat was tof…’
De inzet heeft op beide mannen vveel indruk gemaakt en veel
impact gehad. Als je gedurende zeven jaar heel close elke dag met
elkaar samenwerkt, doet dit emotioneel heel veel met je. Greg
en Remco hebben er samen daarna veel over gepraat. Hebben
persoonlijke ervaringen uitgewisseld, maar ook op organisatorisch
vlak besproken: wat ging goed en wat kan er beter? Remco heeft
de bevindingen over de BHV-organisatie samengevat en aan de
BHV- coördinator gestuurd en heeft ook een gesprek gehad met de
directeur. Remco: ‘Aansluitend zijn er direct maatregelen genomen
op bepaalde gebieden, puur praktisch, waar je in de praktijk pas mee
in aanraking komt.’
Stater is een laagdrempelige organisatie. ‘Easy going’ zeggen Remco
26 | Dag van de BHV

en Greg. Stater maakt de laatste drie jaren een stevige groei door.
Moeite met het op peil houden van de BHV-organisatie is niet aan
de orde: collega’s melden zich vrijwillig aan om BHV’er te worden.
Stater beschikt over ruim 30 BHV’ers met daarnaast circa 50
ontruimers. Per toren (Stater heeft totaal 3 torens) is één Hoofd BHV
verantwoordelijk. Ontruimingsoefeningen vinden per toren plaats.
Zo kent de A-toren zes verdiepingen inclusief de begane grond, de
B-toren negen en de C-toren zeven verdiepingen inclusief de begane
grond.
Het blijkt dat Remco na de inzet en de evaluatie is gestopt
met BHV. Hij is vijf jaar BHV’er geweest. Na deze inzet voelt de
verantwoordelijkheid te groot. Beide mannen begrijpen ook helemaal
niets van discussies of je persé na één jaar een herhalingscursus
moet volgen. Remco: ‘Ik vind 1x per jaar zelfs al te weinig, dus laat
staan dat je vindt dat het omwille van welke reden dan ook, maar
eens per twee jaar zou moeten zijn. Ik moet er niet aan denken.’
Stel dat er zich nu toch wat voordoet en je collega komt weer naar
je toe, net als bij Maarten. Wat doe je dan? Heel rustig antwoordt
Remco dat hij dan natuurlijk wel gaat assisteren, als beroep op hem
wordt gedaan. ‘Dat zit in je, dat verantwoordelijkheidsgevoel.’ Toch
geeft het Remco meer rust dat hij officieel nu geen BHV’er meer is.
Het blijkt ook dat zij het lastig vinden om BHV’er te zijn en het gevoel
te hebben dat alle niet-BHV’ers het allemaal maar vanzelfsprekend
vinden. ‘Ze beseffen het gewoon niet, een enkeling uitgezonderd
natuurlijk.’ Helaas, wel herkenbaar en daaruit is Dag van de BHV ook
ontstaan. Besef, waardering en support. De mannen bevestigen dit
maar weer eens te meer.

Initiator en organisator:

Wij steunen Dag van de BHV
, u ook?
Partners:

Greg zit tijdens het hele gesprek relaxt onderuit, arm op de leuning
en maakt armgebaren ter ondersteuning van wat hij zegt. Met een
zo-is-het-toch?-gebaar van zijn hand en arm bevestigt hij wat Remco
zegt over het belang van regelmatig herhalen en zeker binnen
één jaar: ‘Rust roest. Je verliest anders de touch, je verliest het
vertrouwen, de ritmiek in de vaardigheden. Maar je voelt je wél
verantwoordelijk. En weet je… als ik aan mezelf twijfel, hoe kan ik
jou dan helpen…?’

Het lijkt wel een uur
voor je gevoel

Business Sponsor:
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