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Zoals ieder jaar heeft  ook Dag van de BHV 2016 een thema. Het thema 
sluit aan op dat waar Dag van de BHV voor staat: besef, waardering 
en support. De niet-BHV’er is onze doelgroep. We proberen hen 
te laten beseff en hoe waardevol de bedrijfshulpverlener is. Voor 
het bedrijf, voor iedere collega en voor iedere bezoeker, cliënt of 
pati ënt. We vragen waardering voor de inzet plus de noodzakelijke 
ondersteuning. Die ondersteuning kan je zien als ondersteuning 
van de bedrijfshulpverlener, voor hetgeen waar hij als BHV’er mee 
bezig is en bij betrokken is, maar ook ondersteuning door eigen 
inzet. Meedenken over – eigen - veiligheid en gezondheid binnen 
het bedrijf. Dat was het thema van vorig jaar: ‘1, 2, 3… Acti e! Hoe 
veilig ben jij?’. Dit is erg goed binnen de deelnemende organisati es 
ontvangen. Om die reden blijft  alle informati e beschikbaar op de 
website, zodat nieuwe deelnemers hier mee verder kunnen.

“Voor 112 is er de BHV!”. Dat is het thema van 2016. Ook hier komt 
besef, waardering en support om de hoek kijken. In die eerste 
minuten nadat 112 is gebeld, komt het aan op de voorpostf uncti e die 
de BHV vervult. In de prakti jk blijkt dan dat ti jdens deze momenten 
het er op aan komt dat de BHV’ers getraind en geoefend moeten 
zijn. Er rust tenslott e een belangrijke taak op hun schouders! Met 
alleen het certi fi caat op zak red je het niet. De waardering volgt 
ook van de professionals. Gelukkig lezen we vaak dat dankzij de 
BHV een beginnende brand is geblust en de brandweer zonder 
inzet retour kazerne gaat. Support verdient de BHV’er van iedereen. 

Ook buiten het bedrijf. Veel BHV’ers hebben zich al geregistreerd als 
burgerhulpverlener. BHV’er ben je 24/7.

Boegbeeld Korpschef van politi e Erik Akerboom
Wat geweldig is het dat juist vanuit de professionals, door de 
korpschef van politi e Erik Akerboom, zo een prachti g statement volgt 
met betrekking tot bedrijfshulpverlening! Als organisati e van Dag 
van de BHV, en ik meen zeker te weten dat ik namens alle BHV’ers 
in Nederland spreek, zijn wij ongeloofl ijk blij met zijn prachti ge 
woorden die hij mede ook op de BHV’ers binnen zijn eigen organisati e 
betrekt. Want ook de politi e beschikt – uiteraard – over BHV’ers! Erik 
Akerboom noemt het een eer om Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven op 
te volgen als boegbeeld. Wij op onze beurt voelen ons vereerd met 
zijn ondersteuning.

Namens de organisati e, Partners en Business Sponsoren van Dag van 
de BHV wens ik u allen een goede, mooie én feestelijke Dag toe.

VoorwoordVoorwoord
InhoudInhoud

Sylvester Bennema, directeur Crisicom

Een lustrum! Voor het vijfde achtereenvolgende jaar vindt dit 
jaar Dag van de BHV plaats. Dit is waar je op hoopt wanneer 
je een dergelijk grootschalig initi ati ef met elkaar start. Wanneer 
het dan ook waarheid wordt, kan je alleen maar heel hartelijk 
dank zeggen tegen iedereen die, in de meeste gevallen al vanaf 
2012, deelneemt aan deze Dag en tegen de Partners en Business 
Sponsoren die deze Dag mede mogelijk maken. We hebben nog genoeg plannen 
voor meerdere Dagen dus op naar het tweede lustrum!

Voor 112
is er de BHV
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je een dergelijk grootschalig initi ati ef met elkaar start. Wanneer 
het dan ook waarheid wordt, kan je alleen maar heel hartelijk 
dank zeggen tegen iedereen die, in de meeste gevallen al vanaf 
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Korpschef nieuw
boegbeeld bedrijfshulpverlening

Wij kunnen het
belang van BHV’ers
niet vaak en luid
genoeg uitdragen

In de voetsporen treden van Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven 
ervaar ik als een bijzondere eer. Jarenlang fungeerde hij als 
fi er boegbeeld van de bedrijfshulpverleners in ons land. 
Met groot genoegen neem ik die taak van hem over. Als 
korpschef die trots is op de circa achtduizend BHV’ers in zijn 
organisati e vind ik dat een uitgemaakte zaak.

Werkgevers zijn wett elijk verplicht om een BHV-organisati e in te 
richten. Dat is niet de reden waarom de politi e hier serieus werk 
van maakt. Zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving geldt 
binnen ons korps als een vanzelfsprekende ambiti e. Onze mensen 
krijgen al genoeg onveiligheid over zich heen. Met de daarbij 
behorende permanente risico’s voor hun gezondheid.
De politi e verleent hulp aan wie hulp behoeft . Alti jd en overal, 24 uur 
per dag. Daardoor ervaren wij telkens weer van nabij hoe nutti  g en 
noodzakelijk bedrijfshulpverleners zijn. Hun nabijheid, alertheid en 
doeltreff endheid voorkomen veel ellende en betekenen regelmati g 
het verschil tussen leven en dood. Niet alleen ti jdens hun werkuren. 
Bedrijfshulpverleners springen ook op straat bij als de nood aan de 
man of vrouw komt. Hulp verleen je nu eenmaal niet vanwege de 
wet, maar uit het hart en met gezond verstand.

Wij kunnen het belang van de bedrijfshulpverlener niet vaak en 
luid genoeg uitdragen. Daarom ondersteun ik namens zo’n 65.000 
collega’s de Dag van de BHV ten volle. Een uitstekend moment om met 
elkaar sti l te staan bij de betekenis van de BHV. Een prachti g initi ati ef 
om de samenleving er weer eens op te wijzen hoe doorslaggevend 
het kan zijn als mensen in de directe omgeving paraat staan om de 
helpende hand te bieden.
Want in elk bedrijf en in elke organisati e kan iedereen wat overkomen. 
Alti jd en overal. Daar weten wij bij de politi e alles van.

Erik Akerboom, korpschef

Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven vormde de afgelopen vier jaar het 
boegbeeld van de landelijke Dag van de Bedrijfshulpverlening (BHV). 
Korpschef Erik Akerboom heeft  deze taak nu overgenomen: ‘Dat 
ervaar ik als een bijzondere eer. Ik ben trots op de circa achtduizend 
politi e-BHV’ers. Het vervullen van deze functi e is voor mij dan 
ook een uitgemaakte zaak. Zorgen voor een veilige en gezonde 
werkomgeving geldt binnen ons korps als een vanzelfsprekende 
ambiti e. Bedrijfshulpverleners dragen daar wezenlijk aan bij.’

Verschil tussen leven en dood
Akerboom beschouwt de Dag van de BHV als een prachti g initi ati ef 
en een uitstekende gelegenheid om sti l te staan bij de betekenis 
van de Nederlandse bedrijfshulpverleners: ‘De politi e is dag en 
nacht overal in touw. Daardoor ervaren wij telkens weer van nabij 
hoe nutti  g en noodzakelijk BHV’ers zijn. Hun nabijheid, alertheid en 
doeltreff endheid voorkomen veel ellende en betekenen regelmati g 
het verschil tussen leven en dood. Niet alleen ti jdens hun werkuren. 
Bedrijfshulpverleners springen ook op straat bij als de nood aan de 
man of vrouw komt. Hulp verleen je nu eenmaal niet vanwege de 
wet, maar uit het hart en met gezond verstand.’

Nederland - Gedurende de eerste minuten voordat 
professionele hulp arriveert, spelen bedrijfshulpverleners 
vaak een cruciale rol. Zowel in bedrijven als bij incidenten 
op straat. De jaarlijkse Dag van de BHV vesti gt hier de 
aandacht op. Korpschef Erik Akerboom is het nieuwe 
boegbeeld van dit initi ati ef.

Waardering
De vijfde Dag van de BHV is op maandag 7 november en krijgt “Voor 
112 is er de BHV” als thema. ‘Wij voelen ons enorm vereerd dat 
de korpschef ons nieuwe boegbeeld is’, zegt Sylvester Bennema 
namens de organisati e achter de Dag van de BHV. ‘Om de collega’s 
– en ieder ander zoals Erik Akerboom ook stelt – te laten beseff en 
voor wie de BHV’er zich inzet, in die eerste minuten voordat de 
professionele hulpverlening arriveert. Daardoor rust er een grote 
verantwoordelijkheid op de schouders van de BHV’er. Dat de 
korpschef dit benadrukt en zijn waardering erover uitspreekt, daar 
zijn wij uiteraard ongeloofl ijk blij mee.’

Bron: Politi e.nl

Bedrijfshulpverleners:
24/7 paraat om de 
helpende hand te
bieden
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“Ik werk hier nu bijna twee jaar. Naast KAM-Coördinator ben ik ook 
Hoofd BHV. In totaal bestaat de BHV-organisati e uit 20 personen. 
Naast mijn functi e zijn er twee Plaatsvervangend Hoofden BHV (Hoofd 
TD en Hoofd Studio) en nog 17 BHV’ers, waarvan er drie EHBO’ers 
zijn onder wie ikzelf. Een van de eerste zaken die ik bij Keune heb 
opgepakt is meer bekendheid geven aan de BHV-organisati e bij de 
andere collega’s. Met als doel de collega’s die bedrijfshulpverlener 
zijn fl ink onder de aandacht brengen. Ik heb een poster opgehangen 
met alle gezichten en namen erop en daarnaast een nieuw intern 
alarmnummer geïntroduceerd.”

Het bedrijf is de laatste jaren hard gegroeid. In het begin van de 
stormachti ge groei was milieu top-of-mind bij de vorige KAM-
Coördinator. “Milieu heeft , hoe raar het misschien ook klinkt, 
minder aandacht nodig; het maakt simpelweg onderdeel uit van 
onze bedrijfsvoering. Mijn focus ligt, naast kwaliteit, met name 
op veiligheid ten aanzien van de producti e, uiteraard de veiligheid 
van de collega’s en alle bezoekers die Keune gedurende het jaar 
verwelkomt.” De interviewster van het magazine Dag van de BHV 
vraagt: “Je bedoelt daarmee de kappers die in jullie salon worden 
getraind?” ”Ja, bijvoorbeeld. Maar ook de diverse leveranciers en 
de bussen vol bezoekers die Keune ontvangt, doordeweeks maar 
ook ’s avonds en in de weekenden. Dat is een grote zorg, dat mag 
duidelijk zijn.” Roy vervolgt: “Voor al die bezoekers is het bedrijf 
een geweldige ervaring. Tenslott e vindt hier de gehele producti e 
plaats, overigens met uitzondering van de spuitbussen; dat gebeurt 
elders door andere fabricagerichtlijnen. Vanaf het eerste moment 
van bedenken, het testen in ons uitgebreide laboratorium, het 
ontwerpen van de verpakking, de branding, de producti e: kortom 
alles! Voor deze mensen is het bezoek een geweldige ervaring. Maar 
zij zijn voor ons wel een groot risico. Zij zijn het meest ‘ongrijpbaar’ 
om het maar even simpel te zeggen. Het liefst zien de bezoekers in 
hun enthousiasme alles van heel dichtbij, staan ze er met de neus 
bovenop. Dat gaat natuurlijk niet. Speciaal voor de bezoekers is een 
veiligheidsinstructi efi lm ontwikkeld. Direct na ontvangst wordt deze 
fi lm in het theater vertoond. De rondleidingen hebben we strakker 
georganiseerd, onder andere door een tweede gids aan een groep 
toe te voegen. Een soort van bezemwagen. Iedereen bij elkaar en bij 
de les houden. Er is binnen Keune alti jd ongeloofl ijk veel reuring. Het 
is hier af en toe net een duiventi l!” lacht Roy.
“Gelukkig is er een groot bewustzijn bij de collega’s voor het welzijn 
van onze bezoekers. Laatst kreeg ik de vraag, feitelijk over zoiets 
simpels, of we ook soep konden serveren. We weten allemaal wat 
er met een grote pan hete soep kan gebeuren. Niet alleen een 
potenti eel risico voor onze gasten maar ook voor de collega’s. Dat 
vind ik nou mooi, dat iedereen meer en meer meedenkt over de 
veiligheid in het algemeen.”

Het theater kwam hiervoor al even aan de orde. Het prachti ge 
pand, in 1995 gebouwd, 20.000 m2 groot en dat bijna aan een luxe 
hotel doet denken - alles in huissti jl zwart met zilver, veel glas en 
rvs -, bestaat naast het kantoorgedeelte uit de salon, laboratorium, 
een producti ehal, een soort van ‘tussenopslaghal’, de uiteindelijke 
opslaghal plus een heus theater inclusief catwalk. “Hier worden 
nieuwe producten, nieuwe trends, kleuren enzovoort gepresenteerd. 
Met behulp van opnametechnieken worden de handen, de vingers, 
alle technieken zeg maar, in close-up vastgelegd om te kijken of 
alles juist gebeurt.” licht Roy toe. Bij Keune Headquarters in Soest 
werken 185 mensen. Daarnaast heeft  Keune over de hele wereld 
meerdere kantoren – allemaal in dezelfde look en feel en dus een 
zwart pand – en werken er ti entallen medewerkers. Vanuit Soest 
reizen professionele kappers, de internati onale educators, de hele 
wereld over voor introducti e van nieuwe producten en instructi es 
van nieuwe technieken.

Een van de Plaatsvervangend Hoofden BHV is Editha Kocks, 
Hoofd Studio. Tijdens de rondleiding komen we haar tegen in het 
laboratorium. “Iedereen in de salon is BHV’er. Als wij events hebben 
in de avonden en weekenden en dan bezoekers ontvangen, is de 
bedrijfshulpverlening daardoor alti jd aanwezig. Dat moet ook 
wel met zoveel mensen over de vloer.” Ze vertelt dat kappers en 
salonspecialisten uit maar liefst 71 (!) landen de weg naar het pand 
in Soest al hebben weten te vinden. Ah, vandaar dat in het theater 
de ontruimingsplatt egrond in de Engelse taal is opgehangen.
De rondleiding is indrukwekkend. Ketels van 10.000 kgs/liters met 
kleurvloeistoff en reiken als gigagrote glimmende capsules tot aan 
het dak. Menig leverancier van verpakkingsmaterialen zou jaloers 
zijn op het magazijn waar op stellingen meters hoog en rijenbreed 
dozen met fl acons, potjes, tubes en omdozen zijn opgeslagen. Een 
bewegend felblauw lichtje op de grond kondigt een naderende 
heft ruck aan. “Al onze heft rucks zijn hiermee uitgerust. Uiteraard 
ook weer met het oog op veiligheid.”

Veiligheidsinstructi e-
fi lm is verplicht voor
onze bezoekers

Schoonheid en veiligheid
gaan hier hand in hand

Keune Haircosmeti cs

Roy Levinson, KAM-Coördinator, Veiligheidskundige en Hoofd BHV

Keune Haircosmeti cs. Klinkt misschien Duits, 
Oostenrijks of zelfs Zwitsers? Geen van deze drie. Het 
betreft  een puur Nederlands familiebedrijf, gevesti gd 
in een ultramodern bedrijfspand in Soest. In de vorige 
eeuw, in januari 1922 heeft  Jan Keune in Amsterdam 
het bedrijf opgericht. Na huis-aan-huisverkoop van 
permanentvloeistoff en wordt vijf jaar later overgegaan 
tot de producti e van de zogenoemde ‘warme’ 
permanent. Een productrevoluti e voor de kapsalons 
in die ti jd. Anno 2016 bestaat de directi e van de 
huidige organisati e uit de heren Keune Senior en twee 
‘junioren’ van de derde generati e. De woordkeuze van 
Roy Levinson, KAM-Coördinator en tevens Hoofd BHV, 
valt direct op. “Directeur Operati ons is ‘mijn Keune’.”
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In de producti ehal fl itsen ondertussen de fl acons en potjes voorbij. 
Op een veilige afstand, binnen de gele lijnen, door Roy en de 
interviewster van magazine Dag van de BHV gadegeslagen. Voordat 
we de hal binnengingen trokken we een beschermende witt e jas 
aan, deden een haarnetje op plús de handen gewassen die daarna 
nog weer ontsmet zijn. “Productveiligheid is ook onderdeel van mijn 
functi e. Dit soort protocollen hoort erbij. Er mogen natuurlijk geen 
bacteriën in de producten komen, productveiligheid voorop!” aldus 
Roy.
 
“Heb je trouwens ons adres wel goed kunnen vinden? Niet elk 
navigati esysteem herkent het adres namelijk.” Roy beschrijft  een 
heft ige ervaring voor het hechte familiebedrijf. “Een medewerker 
werd onwel. Wij vallen onder de regio Amersfoort en of de lett ers 
op ons pand toch nog niet groot genoeg waren, ik weet het niet. 
In ieder geval, op basis van de navigati e kon de ambulance ons niet 
meteen vinden. Dat elke seconde telt werd maar weer eens heel 
snel duidelijk, ook binnen onze organisati e. Soms is een incident de 
aanleiding voor (nog) scherpere richtlijnen en procedures.” stelt Roy 
vast.

Veiligheid en gezondheid op de (werk)vloer is een hot item binnen 
Keune, constateert Dag van de BHV. Nieuwe en ti jdelijke krachten 
worden direct vertrouwd gemaakt met de veiligheidsaspecten. Een 
goede afstemming met de HR-afdeling is uiteraard hierbij van belang. 
“Dat begint al vanaf het eerste moment dat ze worden uitgenodigd 
en hier de eerste spreekwoordelijke voet over de drempel zett en. Of 
beter gezegd, op het trapbordes. Je moet weten, Keune Senior is nog 
iedere dag klokslag half negen aanwezig. Het eerste wat er op zijn 
instructi e elke dag moet gebeuren, is het moppen van het marmer 
van het bordes. Ook een schone vloer hoort bij het merk Keune. 
Uiteraard wordt er dan een bord ‘Pas op, natt e vloer’ neergezet’!” 
meldt Roy voor de volledigheid. Schoonheid en veiligheid gaan hier 
hand in hand.

Een reanimati e of een ernsti g ongeval heeft  grote, 
zo niet enorme impact op de burgerhulpverlener en 
wordt ervaren als een indrukwekkende gebeurtenis. 
Na de inzet weet de burgerhulpverlener doorgaans 
niet hoe het met de pati ënt is afgelopen en blijft  achter 
met vragen. Aan de andere kant heeft  ook de pati ënt 
en/of de familie vaak behoeft e aan contact met de 
hulpverlener. De pati ënt wil de hulpverlener bedanken 
of de nabestaanden willen weten wat er is gebeurd. 
 
Hart4ALL biedt (burger)hulpverleners, pati ënten en 
hun naasten de mogelijkheid om op vrijwillige basis  
met elkaar in contact te komen. Daartoe wordt door 
de ambulancemedewerker terplaatse aan zowel de 
pati ënt als aan de (burger)hulpverlener een Hart4ALL 
clickbandje uitgereikt. Met de code op het clickbandje 
(om pols of enkel) kunnen de burgerhulpverleners en 
de pati ënt of zijn familie inloggen op de website van 
de Sti chti ng Hart4ALL. Als zowel de pati ënt als de 
burgerhulpverlener aangeeft  graag met elkaar in contact  
te willen komen zorgt Hart4ALL voor een match. Sinds 
kort biedt Hart4ALL de burgerhulpverleners onderling 
de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen. 
Dit helpt hen bij de verwerking van de indrukwekkende 
gebeurtenis en zorgt ervoor dat zij bereid zijn om ook 
een volgende keer de helpende hand te bieden.
 
Meer informati e op www.hart4all.nl

Red levens in 
jouw buurt

Kun jij ook al reanimeren? Meld je dan aan op 
hartstichting.nl/burgerhulpverlener

Irene Nelissen
Aangemeld in De Uithof, Utrecht

Red levens in 
jouw buurt

Kun jij ook al reanimeren? Meld je dan aan op 
hartstichting.nl/burgerhulpverlener

Irene Nelissen
Aangemeld in De Uithof, Utrecht

Elke dag sterven er in Nederland 35 mensen aan een 
hartsti lstand. Jong, oud, man, vrouw: het kan iedereen 
overkomen. Het overgrote deel van de slachtoff ers 
bevindt zich in en rond het huis. Dit zijn mensen die jij 
kan redden als je een reanimati ecursus hebt gevolgd 
en in de buurt bent. Daarom is er een systeem dat jou 
kan oproepen. Met één bericht.

Kan jij ook al reanimeren?
Meld je dan aan op hartsti chti ng.nl
 
Heb je nog vragen? De Hartsti chti ng helpt je graag 
verder via zesminutenzone@hartsti chti ng.nl

Andere initi ati even

Op het online platf orm Goede BHV Prakti jken kunt u door middel 
van acti eve inbreng van en met elkaar leren om BHV binnen uw 
bedrijf vorm te geven. bhv-prakti jken.veiligheid.nl/bhv/
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“Bij Sandd staat het onderwerp Gezond & Veilig werken centraal en integraal op de agenda. 
Gezond & Veilig werken komt terug in verschillende aspecten van de bedrijfsprocessen en cultuur 
van de onderneming. Sandd draagt zorg voor een gezonde en veilige werkomgeving. Een goede 
organisati e en uitvoering van de bedrijfshulpverlening (BHV) is daar een belangrijk onderdeel van. 
Iedereen binnen Sandd is zich hiervan bewust en ondersteunt onze BHV’ers. Ons partnership met 
de Dag van de BHV stelt ons in staat samen het belang van BHV onder de aandacht te brengen en 
jaarlijks een moment te creëren om onze waardering uit te spreken over onze BHV’ers.”

Rob Brakenhoff ,
COO Sandd

“Bedrijfshulpverlening gaat ons allemaal aan”

“Al sinds jaren richt Crisicom zich op het opleiden, trainen en oefenen 
van een competente bedrijfshulpverlener. Iemand die weet wat er 
ti jdens 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 slott e 
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-organisati e. 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 initi ati ef 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 acti e, 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 alti jd even zichtbaar. Vandaar dat Meeùs dit initi ati ef graag ondersteunt en de BHV’ers van 
Nederland in het zonnetje zet.”

Coen Mom,
directi evoorzitt er Unirobe Meeùs Groep

“Quinton Brandveiligheid is sinds 1996 acti ef 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 doeltreff ende 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 ti jdens 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 initi ati ef Dag 
van de BHV.” 

Anton den Hollander,
Namens het Bestuur van Quinton Brandveiligheid b.v.

Testi monialsTesti monials
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Commitment is zo belangrijk

Hoe ben jij Hoofd BHV geworden? “Ik ben begonnen op de 
meldkamer, bij 112 en ben daarna voor de facilitaire dienst gaan 
werken. De aanleiding om naar facilitair te gaan is een vrij heft ige 
geweest.” Ankie vertelt dat ze desti jds op het hoofdbureau werkte. 
Zij had nachtdienst op de meldkamer toen er met Kerst brand uitbrak 
in een arrestantenhuis. “Twee arrestanten zijn ti jdens die brand 
omgekomen plus twee brandweermensen. Dat heeft  zó veel impact 
op mij gehad!” Aan tafel zien we dat Ankie het zich allemaal nog 
tot in detail herinnert. “Vlak daarna ben ik bij facilitaire zaken gaan 
werken. In die ti jd moest alles dat met BHV te maken had, worden 
opgetuigd en iedereen die in het arrestantenhuis werkte moest 
worden opgeleid tot BHV’er. Afi jn, alles moest worden geregeld. Die 
hele organisati e heb ik toen opgepakt.” 

Vervolgens is Ankie gevraagd om ook voor het hoofdbureau van 
het toenmalige Korps Haaglanden de BHV te organiseren. Op enig 
moment kwam daar het Korps Hollands Midden bij. Tezamen is dit 
nu Eenheid Den Haag. Over hoeveel BHV’ers hebben we het binnen 
Eenheid Den Haag? “1086.” Ah, juist. En hoe is de BHV-organisati e 
ingericht? Ankie legt uit: “Binnen de eenheid bevinden zich op dit 
moment 42 panden. De coördinatoren BHV zien binnen hun pand 
op alles toe, zoals dat zij voldoende BHV’ers hebben, dat ze worden 
opgeleid en dat de ontruimingsoefeningen worden gehouden. Ik 
heb overleg met de coördinatoren BHV van deze panden en houd 
me bezig met alle hoofd- en randvoorwaarden die met de BHV-
organisati e te maken hebben.” Roland voegt toe: “Ankie staat haar 
mannetje, weet waarover ze het heeft , heeft  alles onder controle 
en in de picture. Zoals zij al noemde: er zijn ook eenheden waar 
het Hoofd BHV de taken naast zijn of haar eigen functi e moet doen 
en dat is in de prakti jk niet alti jd gemakkelijk. Iedereen die dit 
arti kel leest zal bekend zijn met de reorganisati e die bij de politi e 
plaatsvindt. Er is intern veel gaande.” Frans vult aan: “Daar komt bij 
dat de politi e - heel logisch, ook voor ons - erg gericht is op buiten, 
op de externe hulpverlening. Doordat er binnen de organisati e veel 
mensen wisselen van functi e, ook door het hele land binnen de 
eenheden, zijn de BHV-taken voor de collega’s - naast de dagelijkse 
taken - vaak lasti g te combineren. Er wordt veel van de BHV’ers 
gevraagd. Dat is waar wij vanuit de Projectleiding BHV nadrukkelijk 
aandacht voor vragen: we hebben veel oog voor de buitenwereld en 
nogmaals, dat is logisch. Wat wij echter onder de aandacht blijven 
brengen is de aandacht voor de collega’s intern. We moeten niet 
alleen ‘Waakzaam en dienstbaar’ blijven naar buiten, maar ook naar 
binnen, voor de eigen collega’s en voor de politi e in het algemeen.”

Dag van de BHV bij Eenheid Den Haag, hoe ziet de Dag er uit? “Op Dag 
van de BHV zullen we met een ontruimingsoefening extra aandacht 
vragen voor onze BHV’ers. De inhoud van de promoti epakkett en, 
zoals de posters, gebruiken we ook voor werving van nieuwe 

BHV’ers. Flyers laat ik bijdrukken. Ja, we schenken er intern echt veel 
aandacht aan! Ik weet dat dit bij andere eenheden ook het geval is.”
Dag van de BHV gaat over besef, waardering en support van en voor 
de BHV-collega’s. Hoe is dit bij de politi e? Ankie: “Toen ik aan de 
BHV-organisati e begon, ben ik eerst alle bureauchefs langs gegaan. 
Ik wist dat ik hen goed moest informeren wat er op stapel stond en 
ook aangeven wat er van hen werd verwacht. Ik moest draagvlak 
creëren en commitment krijgen. Ik word gesteund door de leiding 
en ik weet uit de prakti jk van Hoofden BHV bij andere organisati es, 
dat ik me daarmee gelukkig mag prijzen. Die ondersteuning van 
bovenaf heb je echt nodig! Dit, die commitment van de leiding, plús 
de onderlinge samenwerking speelt een heel belangrijke rol in het 
geheel!” In de prakti jk blijkt dat bij de politi e, net als bij tal van andere 
organisati es, ti jdens een ontruimingsoefening niet iedereen meteen 
gehoor geeft  aan het ontruimsignaal. Het telefoongesprek dat op dat 
moment wordt gevoerd, krijgt voorrang op acti eve deelname aan de 
oefening. Dag van de BHV vraagt hoe Ankie hier mee om gaat. “Je 
kan niet anders dan consequent streng zijn. Dit moet gewoon. Het is 
toch noodzakelijk voor de eigen veiligheid? Dat besef voor wie we de 
oefening houden is er dus ook bij de politi e niet alti jd. Ja, dat klinkt 
misschien raar, bij hulpverleners die zo gericht zijn op redden en 
helpen. Dit is ook wel heel zwart-wit gesteld, hoor. Kijk, ik ga vanuit 
mijn functi e natuurlijk alti jd voor 100%, de coördinatoren BHV ook. 
Dus wat ik nu schets komt gelukkig niet vaak voor. Maar toch… en 
daar is Dag van de BHV dan heel goed voor: die bewustwording, 
daar kan de niet-BHV’er wel meer bij sti lstaan. Of je nou bij de politi e 
werkt of niet.”

Uit onderzoek blijkt dat een derde van het werk gerelateerde verzuim 
wordt veroorzaakt door werkstress (bron:  campagne.arboineuropa.nl 
‘Herken de druppel’). Heeft  een bedrijfshulpverlener bij de politi e 

Haarlemmerolie. Zo omschrijven Frans van Manen en Roland 
van As de betrokkenheid van Ankie. Betrokken bij de politi e 
is Ankie al 34 jaar. “Ik was nog jong, hoor, toen ik bij de 
politi e kwam,” lacht ze. Ze is ‘partti  me fullti me’ Hoofd BHV, 
ofwel partti  me werkzaam maar geen andere taken naast de 
BHV-verantwoordelijkheden. En dat is binnen de politi e best 
wel uniek. In de meeste gevallen zijn de collega’s Hoofd BHV 
naast hun reguliere functi e.

Politi e

Ankie Westra, Hoofd Bedrijfshulpverlening Eenheid Den Haag, in bijzijn van 
Frans van Manen, voormalig hoofd Financiële en Facilitaire Zaken, Rol in 
relati e tot BHV: Projectleider en Roland van As, Beleidsmedewerker Business 
Conti nuity Management, Rol in relati e tot BHV: Deelprojectleider

We moeten ook
‘Waakzaam en
dienstbaar’ zijn voor
de eigen collega’s
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Bereidingswijze

*  Gua bao broodje uit de diepvries halen
*  Broodje 3 minuten stomen
*  Openklappen en 2 dunne plakjes geitenkaas
 (+/- 50 gram ) erop leggen
*  Beetje honing erover en dan 3 minuten bakken
 in de oven op 200 graden op een rooster
 (dus niet op een plaat!)
*  Klein beetje rucola aanmaken met mosterd-
 dressing (vocht van de piccalilly, zie hiervoor)
*  Pijnboompitt en erover, piccalilly eromheen
 en het broodje er bovenop leggen
*  1 lepel pesto bij de geitenkaas 
* Garneren met cherrytomaatjes.

eet smakelijk

Maandag 7 november Dag van de BHV hebben we 
aandacht voor alles wat er mogelijk met onszelf of 
om ons heen kan gebeuren. Tegelijkerti jd beseff en 
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 sti l?

Waar we op een Dag als vandaag zéker bij sti l willen 
staan is de inwendige mens. Ook die verdient onze 
aandacht tenslott e.

Wedstrijd

Dit jaar is er een heuse 
wedstrijd geweest voor 
het recept Broodje BHV. 
Uit de inzendingen heeft  
de jury gekozen voor het 
recept Broodje “Geit ‘t?” 
van Tim Horsten. Tim is in 
Roermond als kok werk-
zaam bij zorgcentrum RCG 
van Proteion.

Dank Tim, we gaan
smullen met z’n 
allen op
7 november!

Ingredienten

*  Geitenkaas
*  Pijnboompitt en, geroosterd
*  Cherrytomaatjes
*  Bloemenhoning
*  Gua bao broodje
 (is gestoomd broodje,
 evt. zacht broodje)
*  Groene pesto
*  Piccalilly
  

‘Geit ’t?’ 

eigenlijk veel inzett en, zijn er veel incidenten, misschien toch 
ook door de stress die het werk en wellicht ook de reorganisati e, 
met zich meebrengt? “Nee, dat valt eigenlijk reuze mee, in een 
incidenteel geval een reanimati e.” Hoe verklaar je dat, binnen zo een 
grote organisati e? “Preventi e. We zijn met z’n allen erg gericht op 
preventi e. Dat zit er bij iedereen dan toch wel in. Geen obstakels, geen 
kabels over de vloer, alles opgeruimd en direct acti e ondernemen 
als het toch een keer anders gaat. En anders kom ik in acti e.” De 
twee heren aan tafel beginnen te lachen. Ankie kan je maar beter te 
vriend houden en dan komt het met de veiligheid ook goed. Ankie 
voelt zich er geenszins ongemakkelijk onder. En terecht, beamen de 
heren: “Ankie regelt het wel.” “Om nog even terug te komen op het 
preventi eve,” gaat Ankie onverstoorbaar door. “Een collega werd 
diabetespati ënt. Dan check ik wat we mogelijk nu al extra kunnen 
regelen. En omdat een andere collega een spierziekte kreeg is een 
evacuati estoel geïnstalleerd. Ik check dan ook die persoonlijke zaken 
zoals: wil je dat de collega’s het allemaal weten? Wie wel, wie niet? 
We hebben toen in overleg de naaste collega’s goed geïnformeerd 
en erbij betrokken. Preventi ef.”
 
Aan het einde is Ankie verrast met blijkbaar de moeilijkste vraag 
van het gehele gesprek. Het is sti l, ze moet duidelijk nadenken over 
de vraag. Daar waar voorheen de antwoorden er rap en zonder 
aarzeling uitkwamen, blijft  het nu sti l. Ze kijkt naar de twee heren 
aan tafel alsof ze hoopt dat zij met suggesti es zullen komen. De 
heren kijken haar met een grote glimlach aan. “Waar mijn moti vati e 
vandaan komt…,” herhaalt Ankie de vraag. “Uh, ik vind het gewoon 
leuk om zaken te organiseren en om met mensen om te gaan. Ik ben 
zorgzaam weet ik van mezelf en heel betrokken. En dan toch die 
veiligheid, dat is toch wel een verlengstukje van mezelf. Misschien is 
het dat ook wel geworden, na wat er zo veel jaren terug is gebeurd.” 
Ankie knikt met haar hoofd en concludeert – ook – zelf: “Ja, dat 
veiligheid goed geregeld is voor iedereen, dat vind ik toch wel heel 
belangrijk.”

Dag van de BHV mede
ook voor werving
nieuwe BHV’ers

Verse pesto

* 200 gram rucola
* 200 gram gran padano parmesan
* 200 gram pijnboompitt en
 ongeroosterd
* knofl ook
* honing
* peper en zout naar smaak

Verse piccalilly

* 1 potje zilverui uitgelekt
* 1 komkommer
* 2 el mosterd
* 2 el suiker
* 75 ml honing-mosterddressing
* Gehakte peterselie

jaar
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“Een veilige en gezonde werkomgeving. Bij IVM zien wij dit als een recht 
voor iedereen. Door het opleiden en trainen van medewerkers helpt IVM 
organisati es veilig te maken en te zijn. Bewustzijn en correct handelen zijn 
in onze ogen dan ook de basis voor veiligheid op de werkvloer. Daarbij is 
de goed getrainde BHV-er onmisbaar. Het zijn namelijk niet de regels die 
de werkomgeving veilig maken, maar de mensen die er werken!

Tijdens Dag van de BHV staat daarom de mens centraal. De BHV-er. 
Betrokken en verantwoordelijke mensen met een sterk gevoel voor 
veiligheid. IVM juicht dit geweldige initi ati ef toe en sluit zich ook dit jaar 
weer graag aan als Partner van Dag van de BHV!”

Marius Veenvliet,
directeur IVM

de werkomgeving veilig maken, maar de mensen die er werken!

Tijdens Dag van de BHV staat daarom de mens centraal. De BHV-er. 
Betrokken en verantwoordelijke mensen met een sterk gevoel voor 
veiligheid. IVM juicht dit geweldige initi ati ef toe en sluit zich ook dit jaar 
weer graag aan als Partner van Dag van de BHV!”weer graag aan als Partner van Dag van de BHV!”

Testi monialsTesti monials

“RDW ondersteunt dit initi ati ef 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

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 initi ati ef 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 alti jd even 
populair omdat zijn/haar werk niet alti jd 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!” 

“Als energiebedrijf dat midden in de samenleving staat, hechten wij grote waarde aan een veilige 
werkomgeving. Onze medewerkers hebben recht op een pretti  ge 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 inzett en 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 organisati es 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.”

Maarten Top,
directeur B2C

“BHV’ers zijn mensen met een verantwoordelijkheidsgevoel voor veiligheid”
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Met z’n drieën nemen we plaats in het lokaal. De interviewster van 
Dag van de BHV stelt vast dat, op weg naar het Bestuursgebouw 
en een van de parkeerterreinen, het universiteitsterrein wel erg 
groot is. De cijfers en feiten: 7 faculteiten, 6700 medewerkers, 
30.000 studenten, verspreid over het Utrecht Science Park (USP), 
het University college en de binnenstad. Hoeveel BHV’ers heeft  
de Universiteit Utrecht (kortweg UU)? Het blijken er circa 800 
te zijn. De BHV-organisati e is samengesteld uit facilitair (110), 
ondersteunend (350), wetenschappelijk (195) personeel en 
studenten (145). De website van de Universiteit Utrecht vermeldt 
dat er 122 studentenverenigingen zijn: 56 studieverenigingen en 66 
andere (sport, kunst en cultuur). Juist ja, 122… 
Enkele bestuursleden komend vanuit de zeven studieverenigingen 
van faculteit Sociale Wetenschappen, volgen een BHV-opleiding. 
Marga: ”Dat is pretti  g, want zij komen vaak op ti jdsti ppen bijeen 
wanneer de BHV’ers niet meer aanwezig zijn. De verenigingen 
moeten BHV’ers hebben. Zij zijn dit vanuit de statuten verplicht. Eén 
van de studieverenigingen was zo enthousiast dat alle bestuursleden 
de cursus wilden volgen, daarom hebben we dit positi eve idee ook 
goedgekeurd op voorwaarde dat ze ook drie jaar BHV’er blijven. Ze 
zijn dan meteen ook voor de faculteiten inzetbaar als BHV’er, ti jdens 
studie-evenementen bijvoorbeeld. Op administrati ef gebied is het 
allemaal intensief!” zegt Marga ernsti g.

Monique: “Even terugkomend op het wetenschappelijk en 
ondersteunend personeel: het is niet zo dat er sprake is van onwil 
bij de docenten, integendeel. Maar zij geven natuurlijk de meeste 
ti jd onderwijs of doen onderzoek. Hun mogelijkheden voor het 
volgen van de verplichte jaarlijkse herhalingstraining worden door 
het onderwijsrooster beperkt. Die herhalingen vindt de UU heel 
belangrijk.”

Hoe gaan de studenten zelf in hun studentenhuizen eigenlijk 
om met veiligheid? “Er zijn tal van apps op dat gebied, speciaal 
voor studenten. Daarnaast is er vanuit de UU allerlei informati e 
beschikbaar op zowel intranet en studentensites. Soms gaat het bij 
de studenten ook om die simpele dingen als een pizza per vergissing 
10 minuten in de magnetron in plaats van in de oven en het 
rookalarm dat vervolgens afgaat. Of stekkers in verdeelstekkers en 
dan in een stekkerdoos. Ja, dat houdt een keer op, natuurlijk. Verder 
gebeuren hier de gebruikelijke meest voorkomende incidenten, 
zoals iedereen deze kent: onwel worden, uitglijden, snijden en 
vallen. Marga: “Vanochtend had ik nog weer een typisch EHBO-
incident. Studente had te weinig gegeten, de warmte, spanning van 
de examens… zij is dus fl auwgevallen. Ook bij een dergelijk incident 
wordt overigens onmiddellijk het interne alarmnummer 4444 
gebeld. Alles gaat alti jd via de meldkamer, de meldkamer roept de 
BHV op.”

We zijn op weg naar de ruimte waar het interview plaats 
zal vinden. In het Bestuursgebouw bevinden zich de BHV-/
EHBO-instructi elokalen. Een alarm klinkt steeds duidelijker 
als we door de gangen lopen. “Tja, iemand dacht een korte 
route te nemen via een nooduitgang,” verzuchten Monique 
en Marga. “Meteen maar even de recepti e informeren.” Het 
blijkt dat de alarmering al is doorgegeven door een collega 
van de catering die in het Bestuursgebouw in de buurt was. 
Mooi meegedacht en betrokken.

Wij weten niet
wie we binnen hebben

Universiteit Utrecht

Monique Wienia, Veiligheidskundige (HVK) taakgroep Veiligheid en Milieu,
directi e Vastgoed en Campus
Marga Geelen, Arbocoördinator, Hoofd BHV Centrumgebied, Huisvesti ng
& Services Centrumgebied (H&S), faculteit Sociale Wetenschappen

Marga vervolgt: “Ik spreek eigenlijk alti jd over onze hulpverleners, 
dus breder. Niet alleen over BHV’ers, over bedrijfshulpverleners, 
want binnen mijn cluster herkent een EHBO’er zich anders niet 
voldoende.” 
Het woord is gevallen: cluster. Marga is als Arbocoördinator, een 
van de totaal ti en Hoofden BHV, verantwoordelijk voor een cluster 
van meerdere panden binnen de UU. Daarom fi etst ze regelmati g 
heen en weer tussen de panden en - als het zo voorkomt – tussen de 
incidenten die op het immense terrein in Utrecht plaatsvinden. Voor 
de volledigheid: dan hebben we het hier over het centrumgebied van 
De Uithof. Dit deel van de universiteit ligt in De Uithof, een wijk ten 
oosten van Utrecht, beter bekend als het Utrecht Science Park. In het 
USP zijn naast de universiteit ook het UMC Utrecht, de hogeschool 
en verschillende onderzoeksinsti tuten, bedrijven en studenten 
gevesti gd. Nog een rijtje cijfers en feiten: 2500 studentenwoningen, 
80 bedrijven, dagelijks 22.000 medewerkers en 50.000 studenten op 
een oppervlakte van 300 hectare. Een plaats waarin net als in alle 
andere dorpen en steden in Nederland incidenten en calamiteiten 
plaatsvinden. De totale BHV-organisati e is opgedeeld in geografi sche 
clusters. Marga: “Binnen mijn organisati e ben ik onder andere 
verantwoordelijk voor het centrumgebied van De Uithof, waaronder 
dus dit Bestuursgebouw.” Monique: “Vanuit de Arbo & Milieutak 
heb ik mijn werkplek in het Bestuursgebouw en ben ik beleidsmati g, 
centraal, betrokken bij de BHV-organisati e, bijvoorbeeld als voorzitt er 
van het BHV Platf orm.” 

Bij de UU staat preventi e voorop. De nieuwe lichti ng eerstejaars 
van Sociale Wetenschappen krijgt meteen informati e over het 
interne alarmnummer en er worden instructi efi lmpjes vertoond. De 
faculteitsdirecteur heeft  veiligheid hoog in het vaandel staan. BHV 
op de UU is echt maatwerk en de risico-inventarisati e en evaluati e 
(RI&E) is leidend. Monique: “Wat je zelf al noemde: het is hier 
groot en zo ontzett end divers. Bij de faculteit Diergeneeskunde 
hebben we levende have, paarden, koeien enzovoort. Bij ‘Bèta’ zoals 

Bij de UU staat preventi e voorop. De nieuwe lichti ng eerstejaars 
van Sociale Wetenschappen krijgt meteen informati e over het 
interne alarmnummer en er worden instructi efi lmpjes vertoond. De 

Bij de UU staat preventi e voorop. De nieuwe lichti ng eerstejaars 
van Sociale Wetenschappen krijgt meteen informati e over het 
interne alarmnummer en er worden instructi efi lmpjes vertoond. De 

Veiligheid en gezondheid, 
ja, dat kost geld. Dat kost 
een ongeval ook, maar nu 
kan je nog kiezen waar je 
het aan uitgeeft .

vlnr. Marga Geelen, Monique Wienia
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Veilig en gezond aan ‘t werk, dat raakt iedereen. Goed voor jou en voor de zaak.

Gezond werk,  
  ella roov

leeftijden
Het bevorderen van een duurzaam arbeidsleven

www.healthy-workplaces.eu#EUhealthyworkplaces

scheikunde, hebben ze gevaarlijke stoff en en zuurkasten. Totaal 
andere risicofactoren natuurlijk. Een spett er in het oog, een trap van 
een paard, een afvalvat dat lekt of er valt wat om. Niet te vergelijken 
met de kantooromgeving zoals in dit Bestuursgebouw.
Totaal kent de UU zeven aparte ‘bedrijven’, die immense faculteiten 
dus, ieder met hun eigen publiek. Boven op die zeven zijn er dan 
nog diensten zoals de bibliotheek, het museum, het cultureel 
centrum Parnassos, het wereldwijd bekende Academiegebouw (het 
ceremoniële en representati eve hart van de UU) en de ondersteuning 
door het Facilitair Service Centrum (FSC).
De afdeling security van het FSC is heel belangrijk voor de BHV. De 
melding van een calamiteit komt binnen op de meldkamer die op 
haar beurt de BHV oproept. De specialisten en medewerkers van 
security ondersteunen de BHV in de afh andeling van een calamiteit 
en verzorgen ook de contacten met de hulpdiensten. De BHV-
opleidingen en -herhalingen en realisti sche oefeningen zijn bij hen 
in goede handen.

Complex. Dat is bij het uitwerken van het interview nog steeds het 
gevoel bij de totale BHV-organisati e, net als in de middag dat Dag van 
de BHV in gesprek was met de twee dames van de UU. “Het is soms 
heel complex”, bevesti gt Monique. “De monumentale panden in de 
binnenstad, met allemaal trappetjes, balken, obstakels en houten 
vloeren, nog uit de 14e en 18e eeuw bijvoorbeeld, dat vraagt om 
creati viteit. Hoe maak je hier een mooi, veilig onderwijspand van. 
Je kan je dus voorstellen dat wij soms hogere eisen stellen aan de 
brandmeldinstallati e.” 

“In zo’n ceremonieel gebouw als het historische Academiegebouw 
is, vinden lezingen plaats, buluitreikingen met opa’s en oma’s erbij 
aanwezig… Alles is hier maatwerk, ieder gebouw.” Monique vervolgt: 
“Als je dan als voorbeeld nog weer de bieb neemt in de binnenstad. 
Die is in de tentamenperiode bijna 24 uur per dag open, daar kan 
overdag iedereen in en uit lopen en ook niet-studenten zijn er 
graag. Dus wij weten niet wie we binnen hebben. Er zijn panden, 
daar kunnen wel 3000 personen in. Je zal het dus met elkaar moeten 
doen.” Dag van de BHV heeft  er meteen beeld bij, geen twijfel 
dat dit superlasti ge gebouwen zijn voor de BHV-organisati e. Met 
terechte trots wordt de laatste grote ontruimingsoefening van het 
Bestuursgebouw aangehaald. 12 minuten hele pand leeg. “Lekker 
dat iedereen dan ook goed meedoet. Dan ben je ook weer snel up 
and running. En we hebben goede evaluati epunten, ook belangrijk!”

“Dat is nog steeds mijn ideale plaatje, noem het mijn droom. Dat íe-
de-reen, niemand uitgezonderd, die betrokkenheid heeft  en toont. 
Dat op dag 1 wanneer studenten en medewerkers hier binnenkomen, 
zij meteen een Code of Conduct ondertekenen, de omgangsregels 
van de UU. Als er dan een alarm gaat, gá dan ook!” Ze lacht: “Het 

is misschien te ideaal ingestoken, met zo ontzett end veel mensen, 
zo veel jónge mensen, allemaal bij en met elkaar. Maar ik mag toch 
dromen? We kunnen het samen elkaar zo veel makkelijker maken.”

Marga: “De UU doet vanaf het eerste jaar mee aan Dag van de BHV. 
Toch gaat het bij ons niet alleen om die ene dag. Het gaat erom dat 
alle collega’s beseff en: ik laat jou niet sti kken, ook in overdrachtelijke 
zin dus. Het is een serieuze opleiding die respect verdient. Dat besef 
moet er zijn. Dat gaat met stapjes, langzaamaan. Het succes zit ‘m in 
de herhaling.” De dames kijken elkaar aan. Beide knikken. “De dag 
dat hier een grote bouwkraan op een onderwijsgebouw is gevallen, 
dat is een beeld dat menigeen nog op het netvlies heeft . En het was 
als scenario nota bene een half jaar ervoor nog geoefend. Je denkt 
eigenlijk dat het niet zal gebeuren en dan gebeurt het toch. Dat 
maakt dan heel veel indruk op iedereen en dan is het besef er echt 
wel.” Marga laat haar arm zien, kippenvel erop. “Er wordt hier ook 
veel ge- en verbouwd. Dan maak ik zeker ook een opmerking richti ng 
een derde parti j, zoals een aannemer, als iets mis is met veiligheid, 
vergunning, arbo enzovoort. Dat lijkt wel eens gezeur totdat er 
desondanks toch een man van de steiger valt. Dat zie ik nog weer zo 
voor me.” Ze schudt het hoofd. “Je krijgt toch maar één keer de kans 
om het goed te doen?”

Monique: “Iedereen wil dat het geregeld is, maar niemand 
zit er op te wachten om het te doen.” Kijk, dat is een mooie 
zin, exact geformuleerd waar Dag van de BHV voor staat. De 
vanzelfsprekendheid dat hulp wordt geboden wanneer er zich een 
calamiteit voor doet. Er niet bij sti l staan dat dit dan wel geregeld 
moet zijn en dat er getraind en geoefend moet worden. “Veiligheid 
moet tussen de oren zitt en, of hier bij ons, moet het bij de studenten 
tussen de oren kómen. Als je nu ervaart dat veiligheid onderdeel is 
van de organisati e, dan neem je dat mee naar huis. Niet alleen voor 
de studenten zelf, maar ook voor alle medewerkers binnen de UU en 
alle bezoekers en gasten die dagelijks de UU bezoeken. De studenten 
die ook BHV’er zijn, hebben daardoor ook een maatschappelijke 
functi e. Zij die hulpverlener zijn, krijgen dat nadenken over veiligheid 
in ieder geval al mee. Dat fakkeltje kunnen zij al verder dragen. 
”Wauw, en er volgt nog een soort van prachti ge reclame voor Dag 
van de BHV, waarvan Monique op het moment dat ze het zegt, zich 
niet bewust is.

“Eigenlijk moet toch elke directeur iedereen afl everen zoals je ze 
ook hebt binnengekregen of beter, want dat is wat de arbowet 
stelt: De werkgever zorgt voor de veiligheid en gezondheid van 
de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten. 
Als er dan wat gebeurt, maakt niet uit wat, moet je, met hen, het 
bedrijfsproces weer kunnen hervatt en. Ja, dat kost geld. En dat kost 
een ongeval ook. Maar nu kan je nog kiezen waar je het aan uitgeeft .”

De Europese campagne van het Nederlands 
Focal Point is dit jaar verschoven van 
werkstress naar duurzame inzetbaarheid, 
een thema wat zich tot voor kort leek te 
beperken tot de oudere werknemers. Maar 
hier is met de start van deze campagne 
verandering in gekomen. Het Europees 
Agentschap van Veiligheid en Gezondheid op 

het werk lanceerde samen met het Ministerie 
van Social Zaken en Werkgelegenheid op 
15 maart 2016 de campagne ‘Healthy 
Workplaces for All Ages’. 
 
Eurocommissaris Thyssen: 
“Hoe eerder je begint met investeren in 
duurzame inzetbaarheid, hoe langer je een 

gezonde en vitale werkvloer houdt en hoe 
beter je kan inspelen op veranderingen.”
 
Minister Asscher: 
“De Europese campagne duurzame inzet-
baarheid draagt bij aan de toekomst-
bestendigheid van onze arbeidsmarkt.” 
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BHV’er van het Jaar 2015: Maurice Linders,
Meewerkend voorman Finishing Department bij MGG Netherlands BV in Tegelen

“Het hele bedrijf - alle mensen van de vesti ging Tegelen waar 
ikzelf werk, en van de vesti ging in Bergen - heeft  de volgende 
dag gebak gehad.” Aan de telefoon Maurice Linders vanuit 
Tegelen, BHV’er van het Jaar 2015. Zo dan. Twee dagen gebak 
achter elkaar. Dat doen ze goed bij MGG, al die aandacht 
voor de ereti tel BHV’er van het Jaar. De dag ervoor heeft  
de feestelijke uitreiking van de Award en de cheques voor 
Maurice en de Hartsti chti ng plaatsgevonden. Ook ti jdens 
die gelegenheid was er gebak en ontbrak de Limburgse 
vlaai niet. Welke reacti es volgden na de verkiezing, van de 
collega’s? “Het was helemaal nieuw voor ze. BHV kennen 
ze natuurlijk wel en ze wisten ook wel van de nominati e, 
maar verder is het wel een ver-van-mijn-bed-show.” Je 

BHV’er van het
 jaar 2015

bedoelt bedrijfshulpverlening? “Oh nee, dat zeker niet. We 
zijn als BHV heel acti ef. Dan bedoel ik niet met inzett en, 
hoor! Wel dat we alti jd goed zichtbaar zijn; we ondernemen 
veel. Denk aan controles van de brandmeldinstallati es, van 
de nooduitgangen enzovoort. Maar de collega’s dachten 
eigenlijk dat het om een interne nominati e ging, dus toen 
ze hoorden dat het een lándelijke verkiezing was… Dat 
was helemaal nieuw voor ze.” En, helemaal geweldig dan, 
toch? “Ja, dat is dan wel weer grappig. De reacti e was ‘Leuk, 
gefeliciteerd en dan win jij zomaar?’ ” Maurice lacht voluit. 
“De volgende vraag was: ‘maar waarom win jij dan?’ Dat heb 
ik toen uitgelegd, met de reden van nominati e. Vervolgens 
krijg je dan de reacti e ‘Dat hoort er toch gewoon bij?’ ”

MGG is erg gericht op veiligheid en gezondheid op de werkvloer. 
Als een extern bedrijf voor de technische dienst van MGG diensten 
verricht, zullen de werkzaamheden eerst worden beoordeeld, welke 
mogelijke gevaren er om de hoek kunnen komen kijken. Daarna 
wordt een vergunning afgegeven. Op het moment zelf checkt de 
ploegleider ter plaatse of een en ander correct verloopt en wordt 
uitgevoerd. “We bekijken elke keer weer: kan het veiliger, doen we 
het goed genoeg?”

Heeft  de verkiezing impact gehad, op jou of op de BHV-organisati e? 
“Helaas zijn er nog wel een paar BHV-inzett en geweest, geen grote. 
In de beleving is er niets veranderd. Alles is goed geregeld, loopt ook 
in weekend alti jd netjes door. Zelf heb ik heel veel positi eve reacti es 
ontvangen. Collega’s die je twee weken later tegenkomt en je dan 
alsnog feliciteren. Zelfs de maand erna, ti jdens de sinterklaasviering 
waar de andere vesti ging bij aanwezig was, kwamen er nog weer 
mensen naar me toe om me te feliciteren. Super leuk!” Heeft  de 
verkiezing nog media-aandacht opgeleverd? “Tijdens de recepti e was 
er een journalist aanwezig van de krant en het is op de kabeltelevisie 
vermeld. L1 kon niet komen want zij waren al bezig met een reportage 
over Dag van de BHV.” Is het nou zo dat de verkiezing nog iets heeft  
veranderd hoe jij zelf tegen jouw functi e van BHV’er aankijkt? “Nee 
niet, eigenlijk.” Heel nuchter klinkt Maurices antwoord. “Ik ben 
vanaf het eerste moment met veel plezier, interesse en aandacht 
bedrijfshulpverlener. Nee, er is niet iets in veranderd.” Maurice zegt 
nog net geen sorry… 

Maandag 7 november, wil je die datum alvast noteren in de agenda? 
Dat ze bij MGG weten dat je ’s middags ergens in het land bent 
om de WisselAward door te geven aan je opvolger? “Goed dat je 
het zegt. Ga ik regelen. Dan is het gelukkig wel anders dan ti jdens 
‘mijn’ uitreiking.” Hoezo? “Ik hou er niet zo van om in de spotlights 
te staan. Ik zag er ook erg tegenop, maar het is allemaal reuze 
meegevallen. Ook na de uitreiking heb ik nog contact gehad met de 
Hartsti chti ng.” Maurice had de tweede geldcheque van € 1000,- aan 
de afgevaardigde van de Hartsti chti ng overhandigd. Nog ti ps voor 
de opvolger? “Het is echt een eer en, als ik erop terugkijk, is het een 
leuke middag geweest en ook de periode erna. Ik heb zo veel leuke 
reacti es gehad.” En voor ons, organisati e Dag van de BHV? “Dag van 
de BHV moet nog veel breder in de belangstelling komen.” Doen we, 
Maurice. Beloofd.

Een terugblik en
vooruitkijken naar
de nieuwe verkiezing

jaar

Links Ad Geluk, BHV’er van het Jaar 2014, overhandigt 
de WisselAward aan Maurice Linders.



24 | Dag van de BHV Dag van de BHV | 25

Ons interview vindt plaats op het hoofdkantoor van Sandd, één van de Partners van Dag van de BHV. Aan tafel zitt en Marieke 
Smit, Beleidsadviseur Gezond & Veilig Werken en Jan Dekker, Manager Facilitair Bedrijf en Hoofd BHV. Vanuit het moderne 
grote pand  in Apeldoorn sturen zij alles op het gebied van arbo (waaronder BHV) voor Sandd aan.

Samen verantwoordelijk voor 
Gezond & Veilig werken.
BHV, het hoort er gewoon bij

Ons interview vindt plaats op het hoofdkantoor van Sandd, één 
van de Partners van Dag van de BHV. Aan tafel zitt en Marieke Smit, 
Beleidsadviseur Gezond & Veilig Werken en Jan Dekker, Manager 
Facilitair Bedrijf  en Hoofd BHV. Vanuit het moderne grote pand  in 
Apeldoorn sturen zij alles op het gebied van arbo (waaronder BHV) 
voor Sandd aan.

Hoe is de BHV bij deze partner geregeld?
Marieke vertelt: “Veiligheid en gezondheid wordt structureel bij 
iedereen onder de aandacht gebracht. Daarvoor zett en we diverse 
communicati ekanalen in om ook al onze bezorgers door het hele 
land heen goed te bereiken.” Hoe werkt Sandd, hoe is een en ander 
logisti ek en organisatorisch verdeeld? Marieke: “In april 2015 is 
de organisati estructuur gewijzigd. Dat  was voor ons een logisch 
moment om de verantwoordelijkheden op het gebied van gezond 
en veilig werken dichter bij de werkvloer te beleggen, namelijk 
op de Sites. “Uh, Site?” Jan licht de structuur toe: “Sandd heeft  in 
Apeldoorn de centrale sorteerhal en het hoofdkantoor waar we 
nu zitt en. Verder hebben we Nederland onderverdeeld in twee 
area’s: Noord en Zuid. In de area’s bevinden zich, verspreid door 
heel Nederland, distributi ecentra, ook wel Sites genoemd. De 
Sitemanager is eindverantwoordelijk voor alles wat speelt op een 
Site. “De Sitemanagers zijn voor ons cruciale gesprekspartners. 
Met hen communiceren we en zij zorgen voor verdere verspreiding 
van nieuws, protocollen enzovoort,” vult Marieke aan. Deze opzet 
blijkt uitstekend te werken. Daar waar eerder het hoofdkantoor de 
verantwoordelijkheid had voor zaken op het gebied van gezond en 

veilig werken, ligt het nu veel dichter bij de mensen die op de locati es 
werken. “Mijn functi e heeft  veel te maken met relati ebeheer,” knikt 
Marieke. “Zorgen voor verbinding met de juiste mensen. Door in 
gesprek te gaan met de managers in het land, mee te kijken en te 
denken en persoonlijk te horen wat er speelt.”

Te veel BHV’ers
De BHV is opgebouwd uit een Hoofd BHV (Jan Dekker) en een 
plaatsvervangend Hoofd BHV,  ploegleiders  en het team van 
bedrijfshulpverleners. Jan: “Per Site zijn er drie ploegleiders, die 
op hun locati e functi oneel de leiding nemen bij bijvoorbeeld een 
ontruiming. We bepalen het aantal ploegleiders en BHV’ers aan de 
hand van de complexiteit van een pand en de aanwezigheid van 
medewerkers in het pand door de week heen. Op de verschillende 
afdelingen  (Sorteren, Transport en Bezorging)  zijn medewerkers op 
verschillende uren aanwezig. De BHV is goed georganiseerd en ruim 

Sandd
 
Marieke Smit, Beleidsadviseur Gezond & Veilig Werken
Jan Dekker, Manager Facilitair Bedrijf en Hoofd BHV

De veiligheid van
onze medewerkers 
staat voorop



26 | Dag van de BHV Dag van de BHV | 2726 | Dag van de BHV

Wij steunen Dag van de BHV, u ook?

Laat weten dat je er bent!

Laat weten dat je er bent!

Partners:

Initi ator en organisator:

Business Sponsoren:

voldoende bezet. Hoe verhoudt zich dat tot het aantal inzett en? 
“We hebben gelukkig nog nooit een grootschalige calamiteit gehad,” 
glimlacht Jan ingehouden (noem het trots). “Uiteraard wel de 
gebruikelijke kleinere ongelukjes, zoals een kratje op de voet, maar 
gelukkig nog nooit een grote.” Toch is er veel personeel tegelijk aan 
het werk in de grote centrale sorteerhal waar de sorteermachine 
en een groot aantal sorteersystemen  staan opgesteld. Pallets vol 
met ingepakt drukwerk, klaar om na het sorteerproces naar de juiste 
delen van het land getransporteerd te worden voor bezorging. Jan 
licht toe: “Sandd kent Arbo Plus en Wetgeving Plus. Waar moet je 
dan aan denken? Wij hebben moderne panden, waaronder een 
aantal nieuwbouw. Die voldoen uiteraard aan het bouwbesluit. Maar 
ook boven op de wett elijke eisen treff en wij extra maatregelen in 
het belang van het welzijn van onze medewerkers en het beperken 
van de risico’s. Bij verschillende panden is er bijvoorbeeld een éxtra 
vluchtroute gerealiseerd, boven op het bouwbesluit. Wij kiezen 
ervoor om preventi ef een extra voorziening te treff en. Beleidsmati g 
en operati oneel hebben wij veiligheid en gezondheid heel hoog op 
de agenda staan. We willen niets aan het toeval overlaten en zullen 
alles wat in onze macht ligt doen om een calamiteit te voorkomen. 
Na oplevering van een pand vindt  binnen 3 maanden een RI&E 
plaats en ook al vrij snel een ontruimingsoefening. Iedereen moet 
vanaf de nieuwe werkplek meteen zijn of haar vluchtroute kennen. 
De veiligheid van onze medewerkers staat voorop!”

Ontruiming is van en voor iedereen
Zo’n ontruiming, verloopt die vlotjes, geen tegenstribbelende 
collega’s? Beiden knikken bevesti gend en Jan licht als eerste toe: 
“Tegenstribbelen door de eigen collega’s komt niet voor. Wel 
was er de laatste keer een bezoeker, die bij ons in het pand zat te 
werken. Hij wilde niet meteen vertrekken. Daar spreken wij dan zijn 
werkgever op aan: dat accepteren wij niet.” Marieke vervolgt: “Ons 
standpunt is: iedereen is verantwoordelijk voor de eigen veiligheid 
én die van collega’s. Dat is onze cultuur. Het is de gemene deler in 
alles wat we met elkaar doen samen verantwoordelijk. De spelregels 
zijn redelijk en billijk en bedoeld voor ieders veiligheid. Standaard 

is in het inwerkprogramma van een nieuwe medewerker de (eigen) 
veiligheid en de BHV opgenomen. Een ontruimingsoefening is niet 
om te plagen, maar om te helpen en de verantwoordelijkheid ook 
bij een ieder te kúnnen leggen.”
Bij Sandd werken ook mensen met een andere nati onaliteit dan de 
Nederlandse. Marieke: “Het maakt niet uit welke taal je spreekt. 
Zodra de ‘slow whoop’ gaat snapt iedereen dat hij de ruimte moet 
verlaten. Taal of leeft ijd maakt niet uit. Het is hoe men hier met 
elkaar samenwerkt.”

Alert blijven en er alti jd klaar voor zijn
De cultuur, veiligheid maakt hiervan onderdeel uit, wordt conti nu 
verbeterd en blijft  (steeds) integraal onderwerp van gesprek. Jan: 
“We blijven processen analyseren. Daarnaast worden er pitches 
georganiseerd. Op de werkvloer is daartoe een speciale ruimte 
gemaakt waar je makkelijk in en uit loopt en waar je laagdrempelig 
met elkaar van gedachten kunt wisselen, waaronder over veiligheid 
en gezondheid op de werkvloer.”
Hij vervolgt: “Een calamiteit is van iedereen. Een werkgever is 
faciliterend in het voorkomen ervan op het gebied van beleid, 
organisati e, middelen en er conti nu aandacht voor hebben. Ondanks 
het feit dat er bij Sandd nagenoeg geen calamiteiten plaatsvinden, 
zal je voortdurend de aandacht erbij moeten houden. Alert blijven 
en er alti jd klaar voor zijn. BHV: het is geen blok aan het been, het 
hoort er gewoon bij.”
 

BHV is niet om te 
plagen maar om te 
beschermen

Iedereen is 
verantwoordelijk voor 
de eigen veiligheid én 
die van collega’s
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