6

maandag
november

Iedere 1e maandag
van november is het
Dag van de BHV

2017

m
o
s
r
e
BHV’

jd
ti
l
a
n
e
l
a
r
f
e
e
v
s
o
e
n
j
Er zi
t? B

a
d
e
j
t
e
e
W

.
n
e
e
je h

?
t
a
d
je

Editie

2017

1

Voorwoord
6

2      		

Colofon - Index

3       		

Voorwoord

Sylvester Bennema, directeur Crisicom
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Dit jaar gaat Dag van de BHV alweer zijn zesde jaar in. De afgelopen 5 jaar
heeft u ons overtuigd dat BHV leeft. Dat er, mede door Dag van de BHV, meer
aandacht is voor de taak en verantwoordelijkheid die op de schouders van de
BHV’er rust. Voor ons als organisatie, Partners en sponsoren een belangrijke
reden om door te gaan en Dag van de BHV onder te brengen in een stichting.
Door het onderbrengen in een stichting wordt nog meer onderstreept dat Dag
van de BHV geen commerciële maar een maatschappelijke doelstelling heeft.

14-15     Ideeën en tips
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Minimagazine – Dag van de BHV
maandag 6 november 2017
Crisicom Amersfoort, initiator en
organisator Dag van de BHV
September 2017 - 24 blz. - 29,7 x 21 cm
Concept & design:
Lente Vormgeving, Tilburg
Copywriting:
Angeliek Lieverdink, Amersfoort
Alle teksten zijn intellectueel
eigendom van Dag van de BHV.
Overneming met bronvermelding
is toegestaan. Foto’s mogen niet
gekopieerd/gebruikt worden zonder
schriftelijke toestemming.
Wij bedanken onze Partners en
Business Sponsoren voor hun
ondersteuning.
Eveneens Erik Akerboom,
Korpschef van politie.
Dag van de BHV
Postbus 1772, 3800 BT Amersfoort
organisatie@dagvandebhv.nl
www.dagvandebhv.nl
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Sponsoren

Een goede BHV-organisatie betekent veel
meer voor een bedrijf dan slechts het
beschikken over adequate hulpverlening.
Hoewel we hier misschien niet direct aan
denken, draagt de BHV’er ook bij aan het
borgen van de continuïteit van een bedrijf.
De BHV’er kijkt door zijn opleiding en ervaring
anders naar risico’s. Door deze op tijd te
melden en actie op te ondernemen werkt dit
dus ook preventief. De kans op ongevallen
wordt daarmee kleiner en als er dan toch
wat gebeurt, draagt de BHV’er bij aan het
beperken van de gevolgen.
We komen de BHV’er echter niet alleen in
de bedrijven tegen maar in veel gevallen
gewoon op straat. Niet in functie, maar

als toevallige passant wanneer ergens een
incident plaatsvindt. De bedrijfshulpverlener
is dus niet alleen de BHV’er als medewerker
of collega, maar niet in de laatste plaats ook
als burgerhulpverlener.
Door de bezuinigingen die de professionele
hulpverleners raken, worden de responstijden
van professionele hulpverleners langer en
worden wij voor de eerste, noodzakelijke,
hulpverlening steeds meer afhankelijk
van hulpverlening door omstanders. Vaak,
heel vaak zelfs, zijn dat burgers die door
hun bedrijf zijn opgeleid tot BHV’er. Er zijn
legio voorbeelden waarbij door adequaat
optreden van goed opgeleide en geoefende
BHV’ers erger is voorkomen. Naast het

maatschappelijk leed dat hiermee is
voorkomen mogen we ook niet voorbijgaan
aan de zeer grote schadelast in financieel
opzicht die hiermee is beperkt.
BHV kost dus niet alleen geld maar levert in
meerdere opzichten ook heel veel op. Dat
besef rechtvaardigt dat wij 1 keer per jaar
de BHV’er in het zonnetje zetten en onze
waardering (extra) laten blijken.
Namens de Partners en Business Sponsoren
van dit initiatief bedanken wij u alvast voor
uw deelname aan Dag van de BHV. Wij op
onze beurt wensen u veel succes toe met het
uitdragen van de boodschap.
Bedrijfshulpverlening is van ons allemaal.

Noot: Tussen de vele reacties en suggesties die wij jaarlijks ontvangen zitten veel vragen en verzoeken om het promotiemateriaal verder uit te
breiden. Wij werken echter met een beperkt budget wat het invullen van die verzoeken lastig maakt. Wij hopen dat Stichting Dag van de BHV
de komende jaren meer bedrijven en organisaties aanspreekt ons financieel te steunen. Deze middelen zullen wij aanwenden om tot een nog
betere invulling van de Dag te komen. Wellicht dat uw organisatie Dag van de BHV wil ondersteunen? Neem dan contact op met de Organisatie,
de contactgegevens vindt u hiernaast. Van harte welkom!
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BHV’ers:
24/7 paraat om
de helpende
hand te bieden
Op de website van GezondenVeiligwerkt.nl is een groot aantal interessante
tests, conclusies, rapporten, tools en adviezen opgenomen, die allemaal
ter inspiratie dienen voor Gezond en Veilig Werken.
Erik Akerboom, korpschef

Neem daar zeker eens een kijkje en doe tips en inspiratie op.
Als korpschef van politie ben ik ervan doordrongen hoezeer BHV’ers het verschil
maken voor mensen in nood. Waar en wanneer dan ook – 24 uur per etmaal,
52 weken en 365 dagen per jaar. Mijn collega’s constateren met de regelmaat
van de klok dat de BHV’er van vitaal belang is. Zeker als het er tijdens die alles
bepalende eerste minuten op aankomt.
Ik fungeer als boegbeeld voor de Dag van
de BHV, waarmee we aandacht vragen
voor de bijzondere betekenis van de
bedrijfshulpverleners. Dat schept uiteraard
verplichtingen. De bereidheid om op dit
punt de eigen organisatie tegen het licht te
houden, is er daar een van. Hoe goed heeft
ons korps de BHV voor elkaar? De afgelopen
jaren stonden wij voor de uitdaging een
totaal nieuwe politie op te tuigen. Dan dien
je prioriteiten te stellen. Ik moet bekennen
dat bedrijfshulpverlening daarbij niet op de
eerste plaats kwam. We teerden vooral op
de kennis en kunde die binnen de voormalige
politiekorpsen was vergaard en opgebouwd.
Het doet mij deugd dat wij het afgelopen jaar
een kentering op gang wisten te brengen. Onze
locaties en hun eventuele risico’s brachten
we in kaart. We sloten overeenkomsten met
leveranciers van BHV-cursussen, die meteen

4

Deze twee licht Dag van de BHV
er graag uit:

aan de slag kunnen. Voor het komende
jaar staan er alleen al zo’n vijfduizend
herhalingsopleidingen op het programma.
Ook zijn we een grote interne campagne
gestart om nieuwe BHV’ers te werven.
Kortom, een zowel duidelijke als eenduidige
bedrijfshulpverlening krijgt binnen ons korps
steeds meer handen en voeten.
Een meer dan terechte stap vooruit, gezien
de meerwaarde die de bedrijfshulpverlening
vertegenwoordigt. Niet alleen voor situaties
die acuut handelen vereisen. In onze visie is de
BHV’er ook in preventief opzicht van belang.
Hij of zij kan anderen ellende besparen door
tijdig fysieke of mentale struikelblokken te
signaleren en te helpen deze weg te nemen.
Bovendien is de BHV’er behalve binnen eigen
bedrijf of instantie ook elders een redder
in nood. Op straat, in de supermarkt, op
het sportveld - hoe onzichtbaar ook, altijd

en overal bevinden zich BHV’ers om ons
heen. Mensen die alert, snel en doelgericht
kunnen en durven optreden als wie dan
ook iets ernstigs overkomt. Die naar voren
treden, waar anderen het uit angst of
ondeskundigheid af laten weten.
Weet de gemiddelde burger dat in voldoende
mate? Beseft de samenleving wel wat
dat inhoudt? Ik vermoed dat velen het
nut en de noodzaak van de BHV’ers voor
vanzelfsprekend aannemen. Totdat zij
dringend om hulp verlegen zitten natuurlijk.
Daarom ondersteun ik - en met mij 65.000
politiecollega’s - de Dag van de BHV van harte.
Om het belang van de BHV te onderstrepen
en de burgers ervan te doordringen hoe
doorslaggevend deze stille krachten zijn als
elke seconde telt. Inderdaad, 24/7x52=365.
Altijd en overal paraat om de helpende hand
te bieden.

Scan Veilig Gedrag (vergeet
de handleiding niet te
raadplegen) en de Advies
tool: Check hoe gezond
en veilig werken bij jou is
georganiseerd.

Kijk vooral ook het Webinar
BHV terug met onder
andere ons boegbeeld Erik
Akerboom als een van de
gastsprekers!

GezondenVeiligwerkt.nl
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Er is sprake van een strikt toegangsbeleid in
het kader van mensveiligheid, voedselveiligheid en security. Als bezoeker dien je eerst
een video-instructie te volgen, waarin wordt
toegelicht welke regels Mars® toepast. Onze
afspraak stelt zich zonder persoonlijke kennismaking al aan ons voor: we spotten zijn naam
op de overall van de persoon die in de instructiefilm samenvat hoe te handelen ingeval van
een calamiteit: ‘Volg instructies BHV’. En dat
is precies waarvoor we hier zijn. We zijn benieuwd hoe de bedrijfshulpverleningsorganisatie bij Mars® is ingericht, hoe de BHV wordt
ingezet én – want dat is Dag van de BHV! –
hoe de inzet van de BHV’ers door de andere
collega’s wordt gezien en ervaren.
Het gesprek vindt plaats in een pand dat je
niet verwacht op een dergelijk groot complex. Het is de authentieke boerderij die 52
jaar geleden op het terrein stond toen Mars®
de grond aankocht. De boerderij is eervol gespaard en wordt nu onder andere gebruikt als
vergader- en spreekruimte. Een kunstwerk
staat voor de deur en met behulp van zon en
schaduw wordt duidelijk wat het voorstelt, zie
de foto!
Namens Dag van de BHV zitten Sylvester Bennema en Angeliek Lieverdink aan tafel met
Henry van den Broek en met Hans Cobussen.
Zij zijn twee van de in totaal 1500 werknemers
die in Nederland bij Mars® werken: 1300 in
Veghel en 200 in Oud-Beijerland. Totaal wer-

Mars® Nederland, Veghel
Henry van den Broek, HSE Technician Supply en

ken er wereldwijd meer dan 100.000 mensen
bij Mars® Incorporated.
Van den Broek: “Het maakt niet uit waar je
in de wereld bij Mars® komt. Health Safety
and Environment, HSE, is wereldwijd, volgens
voorschrift, op dezelfde wijze ingericht. Iedere
grote site heeft per HSE-discipline een expert
en op de kleinere sites zijn het combifuncties.
In Veghel is de HSE-manager Richard Jordan.
De HSE manager stuurt vier vakgebieden
aan: Site Security en BHV, Human Safety met
mens- en machineveiligheid, de Milieucoördinator met diverse omgevingsvergunningen,
reststromen enzovoort en de Energiecoördinator in het kader van duurzaamheid. Ons
doel is om in 2040 CO2-neutraal te produceren.”
Focus op na-fase
Hans Cobussen licht de structuur van Security
en BHV toe. “Security kent 24/7 twee (externe) fulltimers voor terrein- en persoonsbewaking. Voor wat betreft de BHV-organisatie, het
betreft een 5-ploegendienst. Per ploeg gaat
het om 12 tot 15 First Responders en 10 tot
12 EHBO’ers. Zo heeft elke ploeg dus circa 25
mensen die op een of andere manier zijn gelieerd aan BHV. Per ploeg is er ook een Officier
van Dienst aanwezig. Dit is een Senior Teamleider die de effecten, risico’s en gevolgen
kent van mogelijke incidenten, zowel intern
als extern. Daarnaast is er een Bevelvoerder,

een collega die ook in de Veiligheidsregio
deze functie heeft met First Responders in
de brandweerploeg en een altijd aanwezige
Ploegleider EHBO met zijn mensen. Samengevat bestaat de BHV uit een Officier van Dienst,
brandweer met First Fesponders en EHBO.
Alles is gericht op die eerste minuten ingeval
van een calamiteit of crisis. Met name om
(grotere) schade te voorkomen en waardoor
de focus meteen is gericht op de na-fase, ofwel op business recovery. Doordat je circa 25
mensen per ploeg hebt die bij brand, BHV of
EHBO zijn betrokken, plus alle teamleiders
en managers, heb je dagelijks overal ‘veiligheidsambassadeurs’ rondlopen.” Een dergelijk groot aantal veiligheidsambassadeurs. Is
dat een soort van geheim recept om te delen
met de doelgroep van Dag van de BHV, met
de niet-BHV’er?
Wat is het geheim van Mars®?
Dag van de BHV wil dit geheim ten aanzien
van veiligheidsbewustzijn graag horen. Het
is algemeen bekend: bij tal van organisaties
zijn er medewerkers die niet – meteen - meewerken aan een (ontruim)oefening. Zij zien
nut en noodzaak er niet van in. Daartegenover staat dat bij Mars® iedereen als vanzelfsprekend deelneemt. En dat geldt niet alleen
voor bestaande medewerkers, maar ook voor
mensen die bij Mars® komen werken, al vanaf
dag 1. Cobussen: “Dat begint al bij de veiligheidsinstructie, die hebben jullie ook gehad
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Hans Cobussen, a.i. HSE Security en BHV

Hmm, lekker! Mars®, Snickers®, Twix®, Milky Way®… Dat wordt vast geen koekje bij de koffie maar chocola, dat kan toch
niet anders? We hebben namelijk een afspraak bij Mars® Nederland in Veghel. Hier staat de grootste chocoladerepenfabriek voor de productie van allerlei chocoladelekkernijen.
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om hier binnen te komen.” Klopt. We stonden
met een tablet met vragen en een veiligheidsinstructievideo, in separate, soort van, stemhokjes. We zijn de test goed doorgekomen en
anders had dit gesprek ongetwijfeld niet eens
plaats kunnen vinden.
Cobussen: “Nieuwe mensen krijgen standaard trainingen als ze hier komen werken
en de veiligheidstraining maakt daarvan onderdeel uit. Het veiligheidsbewustzijn geldt
ook echt voor iedereen. Als hier bijvoorbeeld
contractors aan het werk gaan, krijgen ze
standaard eerst de veiligheidstraining: dit
wordt van jou verwacht, dit is het protocol,
hier moet je je aan houden.” Van den Broek
vult aan: “Iedereen die hier op de site komt,
of het nou een nieuwe collega is, een contractor, uitzendkracht of een bezoeker: iedereen
krijgt de BHV mee. Dat zijn naast de alarmsignalen ook de vluchtwegen en de rol van de
manager of supervisor hierin.”
Luidsprekers en zelf ervaren voor compassie
Cobussen: “Er zijn hier wekelijks oefeningen.
Veiligheid is top of mind, bij iedereen. Elke
week worden er op woensdagochtend alarmoefeningen gehouden. Alle alarmfasen die
we kennen hoor je via de luidsprekerboxen.
Bij elk alarm de toelichting wat er van je
wordt verwacht.” Uh, iedere week? “Ja, klopt,
iedere week zijn er deze oefeningen, voor bewustwording. De alarmering van de BHV en
brandweer werkt bij Mars® ook niet met piepers. Alles gaat via de luidsprekers. Wanneer
zich een incident voordoet in de fabriek en er
gaat een alarm af, dan hoort iedereen dit via
de luidsprekers. Hierdoor ontstaat ook grote
compassie. Daarnaast worden oefeningen
altijd op de fabriek gehouden. Collega’s zien
dus ook wat er wordt geoefend.”
De niet-BHV’er wordt altijd heel actief bij
deze oefeningen betrokken. Voor hen geldt:
wat is jouw veiligheid, waar moet je heen,
wat wordt er van jou verwacht et cetera. Cobussen: “Je móet veiligheid en gezondheid
topprioriteit houden bij álle collega’s. Om dat
te bewerkstelligen zal je iedereen op structurele basis bij veiligheid moeten betrekken.”
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Mars® = oefenen
Dag van de BHV vraagt of iedereen scherp
blijft met de wekelijkse woensdagoefening
of dat er meer aan communicatie en andere
oefeningen wordt gedaan? “Iedere maandag zijn er EHBO-oefeningen, elke dinsdag
en donderdag zijn er brandweeroefeningen
en elke woensdag dus de alarmtesten. Op
al deze dagen wordt er bij Mars® visueel en
fysiek iets gedaan op het gebied van veiligheid.” bevestigt Cobussen. Zoveel oefeningen. Zijn er ook zoveel incidenten die dit
noodzakelijk maken? Van den Broek: “Nee,
dat niet. Vergeet niet: op dit grote complex
werken circa 1200 mensen, maar die zijn niet
altijd tegelijkertijd aanwezig. We werken in 5
ploegendiensten. Over de jaren heen is het
veel meer gestructureerd geworden. Wel is
de basistraining op verschillende gebieden
er altijd geweest. Naast BHV is dat ook veilig
werken enzovoort. Ik kan het me niet anders
herinneren zolang als ik hier al werk.”
Veiligheid top down
VGWM: Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en
Milieu. Recent is er nog de H van Hygiëne aan
toegevoegd. Cobussen: “Twee keer per week
wordt hier door iemand van het management, iemand van HSE, iemand van Quality &
Food Safety, van TD

hebt of waar je werkt, dat men zich heeft te
houden aan de Corporate Standards. Of je
nou hier in Nederland zit, in Saoedi-Arabië in
de woestijn, in China of in de USA: de basis
voor veiligheid is voor iedereen en overal bij
Mars® gelijk.”
Laten we vooral de M&M’s niet vergeten!
Waarschijnlijk denk je nu aan de gekleurde
‘get-in-the-bowl’ chocolaatjes. Maar wat
Henry van den Broek bedoelt wanneer hij
het over M&M’s heeft, is toch wel wat anders. “Bij Mars® hebben we de M&M-dagen:
Mars® & Medewerkerdagen. Voor de BHV
zijn we op deze dagen met drie stands present, waaronder met een AED. Hoe werkt
nou een AED, wat doet ‘ie precies en hoe
moet je een AED gebruiken? We hebben onze
collega’s het aanbod gedaan om bij interesse
antwoorden te krijgen op deze vragen door
een cursus AED-gebruik te volgen.” Van den
Broek stopt even en met een trotse blik vervolgt hij: “Nou, het liep storm! Het aanbod
was o-ver-wel-di-gend. We ontvingen maar
liefst 400 inschrijvingen! En… deze cursussen
vinden nu nog steeds plaats!”
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en nog een paar collega’s, een bezoek gebracht aan een onderdeel
in de fabriek en kijken ze hoe het er in het
kader van VGWM/H voor staat op een aantal
factoren. Denk aan: blussers, handmelders,
vuil et cetera. Veiligheid is hier continu een
issue.
Dag van de BHV stelt: hoe vaak komt het
niet voor dat veiligheid nog steeds als een
wettelijke verplichting wordt gezien. Dat bedrijfshulpverleners worden opgeleid vanuit
de wet, het liefst nog in een zo kort mogelijke tijd, omdat de organisatie het zelf minder
noodzakelijk acht voor veiligheid en gezondheid. Welke verantwoordelijkheid leg je dan
op de schouders van de BHV’ers? Hoe anders
is dit bij Mars® aan de orde waar juist het management laat zien hoe hoog veilig en gezond
werken op de agenda staat.
Van den Broek: “Klopt. De betrokkenheid van
het management legt extra gewicht in de
schaal. Het wordt van bovenaf gedragen en
gestimuleerd, niet opgelegd. Voor iedereen
geldt, en het maakt niet uit welke functie je

Veiligheid is cultuur
Cobussen: “Alle cliché’s zijn natuurlijk waar.
Hoe vaak is het niet ‘heel effe snel’ dit of
dat. Je kunt je veiligheidsprogramma nog zo
goed optuigen, maar het blijft opletten en dat
geldt voor ons allemaal. Veiligheid blijft een
‘mensending’ en begint bij jezelf. Bij Mars®
maakt het onderdeel uit van de cultuur. Het is
binnen de Mars® familie die we zijn, een way
of life in de omgeving waarin je functioneert.
Er is draagvlak voor, bij iedereen van hoog tot
laag. Security & safety is onze standaard”

1,2,3… Actie!
Hoe veilig
ben ik?
Doe de test!
Natuurlijk, jou overkomt niets,
het is altijd een ander.
Dus waarom zou je deze test doen.
Doe het toch maar even…
Kijk eens om je heen, zet een
(denkbeeldige) veiligheidsbril op.
Even omschakelen en je
voorstellen dat een calamiteit zich
voordoet.
Bedenk steeds: élke seconde telt…
Hoe veilig ben ik?

Doe de test!
https://www.dagvandebhv.nl/123actie
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“BHV’ers zijn mensen met een
verantwoordelijkheidsgevoel
voor veiligheid”

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

Sylvester Bennema,
directeur Crisicom

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?”

“Quinton 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.
Zonder de bedrijfshulpverleners is de Bedrijfshulpverlening (BHV) organisatie niet compleet
en mogen zij dus zeker onder de aandacht gebracht worden. Door middel van de Dag van de
BHV kunnen we met elkaar, alle bedrijfshulpverleners in het land, in het zonnetje zetten en
onze waardering en respect uitspreken”.

Ton Baas,
directeur VBZ
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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.
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 op wie ik kan vertrouwen als de
nood aan de man is, hun inzet is cruciaal voor mijn veiligheid.

Ferdinand Giesen
HSE Manager

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.”

“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.

Stephan den Hollander,
Directeur Quinton
Sandra Voorsluijs-den Hollander,
Operationeel Directeur Quinton

“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!”

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.”

“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.”

“Bedrijfshulpverlening
gaat ons allemaal aan”

Peter Spaan,
Unitmanager Facilitaire
Dienstverlening MO

11

Fouten maken mág!
Dat is juist
belangrijk als het
om veiligheid gaat
Dr. Joyce Rupert, Work with Joy - onder andere verbonden
aan Nyenrode Business University

“Weet je dat 80% van de ongelukken gebeurt vanwege gedrag?” luidt de
binnenkomer van Joyce. Tachtig procent. Die 80 moet je even tot je door
laten dringen. Deze conclusie heeft het ministerie van SZW getrokken uit een
eerder gehouden eigen onderzoek en was de aanleiding voor een verdergaand
onderzoek door Joyce.

Het onderzoek gaat over veilig gedrag en hoe
mensen hiertoe te motiveren. Menig BHV’er
zal herkennen dat met een ontruimoefening
niet altijd iedereen even soepel de instructies
opvolgt. Terwijl iedereen toch ook zou moeten snappen dat het mede in het eigen belang
is dat dit soort oefeningen wordt gehouden?
Daarover zijn al hele studies gehouden, zo
blijkt. Wat de een heel vanzelfsprekend vindt
en ook als een eigen risico ziet, ziet een ander
helemaal niet zo, of schat het risico minder in.

Het zit tussen je oren
Terugkomend op het eerder genoemde percentage van 80. Hoe zit dat precies? Joyce:
“80% dus vanuit gedrag en omdat de regels
niet worden nageleefd. Daartoe reken ik ook
dat faciliteiten in het geheel niet aanwezig
zijn, of dat ze wel aanwezig zijn maar waarvan
geen gebruik wordt gemaakt. De resterende
20% betreft technische oorzaken.” Gedrag en
het naleven van de regels zijn dus van groot
belang. Het veiligheidsbesef moet bij iedereen tussen de oren zitten. Daar is studie naar
gedaan en ook dat is niet zo simpel als dat het
misschien klinkt.

Veilig willen en kunnen werken
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Joyce: “De analyse ging er om te onderzoeken onder welke omstandigheden mensen
gestimuleerd raken om veilig te werken, uitgaande van het onderscheid tussen compliance en participatie. Uit de twee studies komt
naar voren dat veilig gedrag voorspeld wordt
uit twee belangrijke zaken: de motivatie om

veilig te willen werken en de kennis en vaardigheden die nodig zijn om veilig te kunnen
werken. Het laatste is eigenlijk een randvoorwaarde voor het eerste: mensen moeten wel
over de kennis en vaardigheden beschikken
om hun motivatie om veilig werken te kunnen
uitvoeren.”

Controle versus leren
Het veilig kunnen werken. Zit daar, hoe dubbel het misschien ook klinkt, ook een link
naar de titel van het interview? ‘Fouten maken mág! Dit is juist belangrijk als het om veiligheid gaat’
Joyce: “Absoluut. Een groot aantal bedrijven
kent een sterke fouten-preventiecultuur. Als
je op die manier omgaat met preventie en risico’s, werkt deze cultuur juist averechts. Dan
kom je in de hoek van het ‘alleen maar’ strikt
naleven van regels en procedures en straffen
en zelfs beboeten wanneer het naleven niet
gebeurt en het een keer fout gaat. De focus
dient te blijven liggen op een open cultuur,
leren van fouten die worden gemaakt. Je gaat
dan meer naar een fouten-managementcultuur. Positieve leereffecten van teams waarin het openlijk toegeven en bespreken van
fouten die worden gemaakt, aangemoedigd
wordt en dat mensen bij elkaar terecht kunnen in geval van moeilijkheden. Het is niet
altijd eenvoudig om als collega’s onderling
elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. Dit
wordt toch vaak als kritiek ervaren. Maar je
niet uitspreken leidt tot frustraties en erger
nog: tot onveilige situaties. Met elkaar zou je

tot de oplossing kunnen komen om een veiligheidsteam in het leven te roepen. Maak het
doen van verbetersuggesties zo laagdrempelig mogelijk. Onderling dienen de teamleden
het vertrouwen te hebben dat een collega
op een integere manier zal omgaan met de
informatie die hij of zij geeft. Als dat aan de
orde is dan zullen collega’s eerder gevoelige
informatie willen delen, zoals onveilig gedrag.
Daartegenover staat dat je successen organisatiebreed moet vieren. Deel Best Practices
van onderlinge afdelingen, breng dit breed
onder de aandacht. Het is, triest maar waar,
vaak nog altijd zo dat een incident het meeste effect heeft op een organisatie. Maar trek
het ook in het positieve. Elke deelname aan
veiligheid, elke participatie is van invloed op
de organisatiecultuur, op de sociale omgeving
en op het taakontwerp dat bij veilig werken
hoort. Dat geldt voor iedereen.”

heid – en niet alleen met die van jezelf maar
ook van jouw collega’s - dan blijkt dit duurzamer. Letterlijk duurzamer, dan wanneer je alleen van de regels uitgaat.” Het blijkt een lastige, de intrinsieke motivatie Joyce licht toe:
“Het zijn gedragingen die mensen uit zichzelf
doen omdat ze zich moreel verplicht voelen
en verantwoordelijk voelen voor anderen
in hun omgeving. Iedereen heeft zijn eigen
waarden en normen, kent een eigen, noem
het, waardensysteem. Ook veiligheid wordt
met het eigen waardensysteem beoordeeld.
Dan hebben we ook nog veiligheid ten opzichte van efficiëntie. Even snel dit, even snel
dat. Wel komt naar voren dat ook hier het dikwijls aan de medewerker zelf ligt, een soort
van opgelegde druk, terwijl vanuit de organisatie die druk niet wordt gelegd en er juist
aandacht voor veilig werken wordt gevraagd.
Dat maakt het onderwerp arbeidsveiligheid
niet alleen heel interessant, maar in de praktijk ook o zo lastig te managen.”

‘Walk the talk’
Uit de studie komt naar voren dat voorbeeldgedrag van bestuur, directie en management
zeer belangrijk is. “Je moet als werknemer
wel weten dat er ook steun en verbondenheid
vanuit de directie is met het onderwerp. Niet
alleen weten, dat moet je ook daadwerkelijk ervaren. En niet een keer, maar continu.”
Komt uit het onderzoek naar voren dat topdown betrokkenheid de beste stimulans is?
“Nee, dat is niet het geval. Uiteraard is dit wel
van heel groot belang. Er moet budget vrijgemaakt worden, tijd en alles dat erbij komt
kijken. Daar gaat het hoger management over
en uiteraard – ja, dat is de basis, ook voor de
regels en procedures - is dit eigenlijk niet
meer dan vanzelfsprekend. Wat een van de
meest belangrijke dingen blijkt te zijn, is de
sociale steun, onderling van de collega’s. Hoe
je met elkaar bezig bent met veiligheid. Compliance is de basis, maar door participatie til
je met elkaar veiligheid naar een hoger plan.”

Sociaal proces
Versterken arbeidsveiligheid
Versterken arbeidsveiligheid is de subtitel op
de voorzijde van de eindrapportage. Joyce:
“Uiteraard moet je allereerst vaststellen wat
we nou precies onder veiligheid verstaan. Dat
is per persoon nog weer verschillend.” Het
blijkt dat de ene persoon compliance – het
bestaan van regels en procedures en deze
ook opvolgen – al de lading vindt dekken. Een
ander trekt het toch ook in de persoonlijke
betrokkenheid en is zogezegd vrijwillig nog
eens ‘extra’ met veiligheid bezig. “Als je vanuit deze zogenoemde intrinsieke motivatie,
dus echt vanuit jezelf, bezig bent met veilig-

Regels en procedures dragen bij aan veilige
werkomgeving, maar het is ook belangrijk om
de vertaalslag te maken (kennis en vaardigheden) en te zorgen voor een goede naleving
(monitoring en controle). Zoals tijdens het
veldonderzoek binnen een bedrijf werd opgemerkt: “Als je soepel wordt met de regels,
dan wordt het grijze gebied steeds groter.”
Dit onderschrijft het belang van het stimuleren van compliance. Voor extra betrokkenheid ten aanzien van de regelgeving kan een
organisatie met de medewerkers in gesprek
gaan over de functionaliteit van de regels en
wat er verbeterd kan worden in de regels en
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procedures. Ook kan de sociale omgeving nog
beter worden benut als het gaat om het stimuleren van compliance. Op gelijke hoogte
hiermee staat participatie: veilig werken kan
gezien worden als een sociaal proces waaraan iedereen deelneemt en waarin men gezamenlijk verantwoordelijk is voor een veilige
omgeving.

Nawoord
‘Ik doe het ook voor jou!’
In het onderzoek wordt beschreven hoe binnen een productiebedrijf de medewerkers –
letterlijk – een spiegel wordt voorgehouden.
Bij de fabrieksingang hangt een spiegel met
hierop geschreven: ‘Wie is verantwoordelijk
voor jouw veiligheid’?
Het thema van Dag van de BHV 2017 luidt:
24/7x52=365. Als we het thema van 2017
‘spiegelen’ aan het interview met Joyce Rupert, dan kan het toch niet anders dan dat
iedere niet-BHV’er beseft welke belangrijke

schakel de BHV heeft in de veiligheid van alles
en iedereen. Qua preventie, risico’s signaleren,
het overleg met directie en OR ten aanzien van
veiligheid en gezondheid op de werkvloer en
daarbuiten.
Het belang van het scheppen van omstandigheden om adequaat en handelend op te kúnnen
treden. Bestuur en directie, maar ook de collega’s, dienen ervoor te zorgen dat BHV’ers competent kúnnen blijven. Omdat iedereen dat ook
wil en ondersteunt. Daar past de opmerking bij
uit een eerder interview van Gregyor Visser van
hypothecaire dienstverlener Stater: “Als ik mezelf niet vertrouw, hoe kan ik jou dan helpen?”
Veiligheid is van ons allemaal.
Wat beschouw jij als veilig?
Doe eens gek en begin een gesprek!
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Organisaties die voorgaande jaren
aandacht besteedden aan Dag van de
BHV deelden onder andere onderstaande
ideeën voor het organiseren en invullen
van hun Dag van de BHV

Collega’s uitnodigen eens te (proberen te)
reanimeren op een pop. Ook hoe ze een hevig
bloedende vinger zouden verbinden. Waar
begin je, welk verband kies je?
Restaurant/kantine aankleden met posters (en
ballonnen), op de tafels informatie zoals de
flyers uit het promotiepakket; Broodje Dag van
de BHV op het menu!
Intranet / beeldkrant: slideshow / Powerpoint
downloaden van website Dag van de BHV,
gedurende de Dag van de BHV laten draaien
Zelf filmpje maken over de BHV-organisatie:
BHV’ers nader voorstellen. De poster om zelf
op te maken, met de eigen BHV’ers, gebruikt
om nieuwe BHV’ers te werven

Op een centrale plek in
het pand een tafel/kraam
met petit fours met het interne
alarmnummer (en het logo van
Dag van de BHV)
Promotietour door het
hele gebouw, BHV-hesjes aan
en met veel geluid, toeters en
instrumenten flyers (onderdeel
van het promotiepakket Dag van
de BHV) etc. uitdelen aan de
(verraste) collega’s

Dag van de BHV is
gebruikt om het nieuwe
bedrijfsnoodplan te presenteren,
een presentatie gegeven voor de
BHV’ers wat er op de planning staat
voor het komende jaar en om een
nieuwsbrief onder alle medewerkers uit
te brengen met: wie zijn onze BHV’ers,
wat doen zij en wat wordt van iedere
medewerker verwacht in geval van
een calamiteit, hoe BHV’ers te
alarmeren
Popcornkraam bij de

in-/uitgang, BHV’ers
die informatie/flyers
uitdelen inclusief een kleine
gadget met het interne
alarmnummer

Ideetje?
14

Iedere BHV’er heeft
op het huisadres een
kaartje ontvangen als
dank voor hun inzet

Versierde kraam bij de in-/uitgang, kraam met blussers,
verbandmiddelen, AED etc. Vragen stellen aan bezoekers
of zij bekend zijn met BHV, wie de BHV’ers zijn, wat is het
interne alarmnummer, weet je wat de voor jou dichtstbijzijnde
nooduitgang is, let je zelf op of andere collega’s ook
PREVENTIEF bezig zijn met veiligheid?

“Doe eens gek
en begin
een gesprek!”
(Digitale) kennisquiz uitzetten onder personeel
met 10 vragen over veilig en gezond werken
binnen de organisatie. Taart voor de collega
met de meeste goede antwoorden!
Bloemetje/attentie
voor
alle
BHV’ers,
gezamenlijke lunch extern tijdens een volgend
BHV-overleg
Prikkertjes laten maken met het logo van Dag
van de BHV en hapjes uitdelen (en meteen
een gesprek aanknopen of testen of en hoe
iedereen bekend is met de BHV)

Vergroot het veiligheidsbewustzijn met
video’s op Youtube, bijvoorbeeld over
brand: hoe ontzettend snel een brand
zich ontwikkelt, over het gevaar van
het inademen van rook: ‘Rook doodt’
– binnen een halve minuut (pas op: de
video kan als confronterend worden
ervaren) en wat je thuis aan veiligheid
kan doen:

Vraag van de BHV’er aan
de niet-BHV’er: Als er nú wat
gebeurt, je ziet een beginnende
brand, een collega wordt onwel:
wat doe je dan, wat is jouw
eerste actie?

Directeur/CEO deelt met voltallig
personeel (filmpje intranet of live
bijeen) dat de organisatie deelneemt aan
Dag van de BHV, reden waarom zij dit zo
belangrijk acht en zet meteen de BHVorganisatie in het zonnetje.

BHV’ers
bedanken met 3
chocoladeletters B H V
met een leuk kaartje
eraan

Efectis - Woonkamerbrand; de eerste (slechts?!) 3 minuten denk je
misschien dat het zo’n vaart niet loopt…:
https://www.youtube.com/watch?v=4RL2eQXAUIM
Brandweer Amsterdam-Amstelland - Rook doodt (waarschuwing: de
video kan als confronterend worden ervaren):
https://www.youtube.com/watch?v=HHVcrBzdbUk

Brandweer Nederland - Veiligheid in huis:
https://www.brandweer.nl/brandveiligheid
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BHV’er van
het Jaar 2016,
van héél
Nederland

Vlnr. Sylvester Bennema (Dag van de BHV),
Richard Ooms (VGZ) en Ernest van den Bemd
(Hartstichting)

dat wat wél plaatsvindt, dat hebben wij
met elkaar niet kunnen voorkomen. Wat
je vervolgens uiteraard beoogt, is dat je de
gevolgen minimaliseert en altijd er alles aan
zal doen om een herhaling te voorkomen.”
Richard vervolgt: “En… BHV is gewoon ook
leuk! Als er wat gebeurt ben ik er ook meteen
bij. Dat is misschien ook wel de aard van een
BHV’er: overal bij willen zijn.”

Ambulancepersoneel zegt: nomineer!
BHV’er van het Jaar 2016: Richard Ooms,
Projectmanager, Projectmanagement & Portfolio Office - Divisie Data Care, Business Management
bij VGZ in Arnhem

“Of ik in november de Award aan mijn opvolger wil overhandigen? Ja hoor, leuk! En dan is het op Curaçao?,” lacht Richard
Ooms. Dat heeft hij dus goed onthouden uit de speech van juryvoorzitter Sylvester Bennema, tijdens de uitreiking in
november 2016. Dat er ook vanuit Curaçao nominaties worden ontvangen en dat ook de jury pas kort van tevoren weet
aan wie de titel, Award en geldcheque wordt uitgereikt en daarmee ook waar de uitreiking op Dag van de BHV plaatsvindt.
‘Verkiezingscomplot’
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Op 7 november 2016 heeft de uitreiking
plaatsgevonden bij Coöperatie VGZ in
Arnhem. Richard is Hoofd BHV bij VGZ,
naast zijn functie als Projectmanager,
Projectmanagement & Portfolio Office Divisie Data Care, Business Management.
Hoe heb je de verkiezing en uitreiking
ervaren? “Leuk! Het was echt een totale
verrassing voor me. Het was misschien ook
bijna niet goed gegaan, voor wat betreft het
moment van uitreiking. De kans bestond dat
ik niet in Arnhem aanwezig zou zijn, juíst
vanwege Dag van de BHV en wat ik daarvoor
had geregeld.” Wat Richard niet wist is, dat
achter de schermen natuurlijk al wel een

en ander was geregeld en dat een aantal
collega’s in het ‘verkiezingscomplot’ zaten
ten aanzien van de organisatie van de
uitreiking.

Van héél Nederland!
“Graag jullie aandacht voor Richard Ooms,
verkozen tot BHV’er van het Jaar 2016,
van héél Nederland!” zo wordt Richard
geïntroduceerd bij nieuwe medewerkers,
die tijdens een sessie nader kennismaken
met VGZ. Niet alleen de VGZ-geschiedenis
wordt hen toegelicht, maar ook Richard
krijgt tijd om meer te vertellen hoe een
en ander binnen VGZ is geregeld met

betrekking tot BHV. “Heel jonge mensen,
schoolverlaters of ook mensen zonder
arbeidsverleden, zitten mij soms aan te
kijken: wat is BHV, wat betekent dat?! Maar
er was ook een nieuwe collega die BHV’er
was bij zijn vorige werkgever, die superenthousiast reageerde op ‘BHV’er van het
Jaar’ en sowieso meteen al bij de BHV wilde.”

Collega’s, directie en management waren
bijzonder trots dat Richard was verkozen tot
BHV’er van het Jaar. Zo werd ook wel duidelijk
in de speech die op Dag van de BHV 2016
bij VGZ ’s middag werd gehouden. Richard
is genomineerd door een collega die geen
BHV’er is. Door het ambulancepersoneel is de
collega erop geattendeerd dat het mogelijk is
om Richard te nomineren voor de titel BHV’er
van het Jaar. En dat heeft deze collega dus ook
gedaan! Richard: “Het heeft op de homepage
van ons intranet gestaan, op VGZ-net en alle
collega’s in het land lezen dit ook. Ik heb tal
van mailtjes met complimenten ontvangen
vanuit de andere locaties.” Wat betekent de
verkiezing voor de BHV-organisatie? Richard:
“Het geeft extra cachet aan dat wat wij doen.
Alhoewel, dat is van korte duur, een maand of
drie ofzo. Ook omdat ikzelf niet zo in elkaar zit
dat ik ermee te koop loop. Ook bij directie en
management ebt die extra aandacht op den
duur toch ook weer weg.”

BHV is gewoon leuk!
Tijdens zijn toelichting legt Richard uit dat
BHV wettelijk is geregeld en dat is vastgelegd
wat je als werkgever – en werknemer –
verplicht bent te doen om te voorkomen dat
een incident zich voordoet. “Het is duidelijk:

Directie neemt BHV serieus
BHV staat niet hoog op de agenda? “Oh, zeker
wel! We krijgen ook complimenten over de
structuur die er is, in de BHV-organisatie,
over hoe het gaat, hoe we het regelen
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enzovoort. We krijgen
daarvoor ook alle medewerking. Per jaar
hebben de BHV’ers 8 x 2 uur per jaar een
herhalingstraining en oefenen ze in het eigen
pand.” Hij pauzeert even en vervolgt dan:
“En… per locatie - in Heerlen, Eindhoven,
Arnhem en Gorinchem - vindt 1x per jaar een
onaangekondigde totaalontruiming plaats.
Dat gaat om aardige bedragen, kan ik je
vertellen. De directie neemt BHV dus zeker
serieus, dat moge duidelijk zijn.” Een heel
beperkt aantal mensen is bij de voorbereiding
van de ontruiming betrokken. “Ook ik als
Hoofd BHV weet niet wanneer het gebeurt of
met welk scenario. In het begin weet ik ook
niet eens dat het om een scenario gaat, dat
ervaar ik dan kort erna. Ik word af en toe ook
zeker verrast!,” lacht Richard. Prima, vindt
hij het. Om de beurt regelt een collega de
totaalontruiming. Richard is over twee jaar
weer aan de beurt. “Dit soort ontruimingen
móet je doen. Je móet er aandacht voor
blijven vragen.”

Slecht georganiseerde BHV:
ik snap het écht niet
“Ik verbaas me er over dat er bedrijven zijn
met een slecht georganiseerde BHV. Ik snap
dat niet, ik snap het écht niet. Dat moet je
niet willen.” Wie bedoel je met ‘je’, dat moet
je niet willen? Richard: “Als organisatie niet.
Als ik bij zo’n organisatie zou werken, zou ik
meteen opstaan en er wat aan doen. Niet
alleen voor anderen, maar ook voor mijzelf.
Ook ik kan een keer onderaan de trap liggen

en hulp nodig
hebben. Er zal
maar niets of
niet voldoende zijn geregeld!”
Richard heeft een enorme betrokkenheid bij
de BHV. Mede een van de redenen dat hij is
voorgedragen door de collega’s. Hij beaamt:
“Het zit ook in je. Voor mij telt ook: het is
een uit de hand gelopen hobby. Ik ben ook
buiten het werk bezig met de hulpverlening,
bijvoorbeeld als instructeur EHBO en als
vrijwilliger bij het Rode Kruis.” Richard is de
stuwende kracht achter de BHV-organisatie
van VGZ, dat is mede ook uit de redenen
voor nominatie wel duidelijk geworden.
“Ik zal op tijd een opvolger klaarstomen,
iemand met eenzelfde betrokkenheid. Want
betrokkenheid is van heel groot belang.”

Inzet met grote impact
Richard vertelt dat de collega’s in Eindhoven
nog een inzet hebben gehad, met
handelingen die je niet leert tijdens het
programma van een reguliere BHV-les. “In
Eindhoven kwam een dame die onwel was
geworden, ons pand binnengelopen. Onze
BHV’ers waren er snel bij…” Wat gaat er
komen, wat wil Richard vertellen? “Het kindje
is in de lift geboren!” Whoo… nee, dat leer je
niet tijdens een standaard BHV-training. Wat
heeft deze inzet voor de BHV’ers betekend?
“Nou, dat heeft inderdaad een grote impact
op ze gehad. Maar ook, nog steeds als het
ter sprake komt, is er gepaste trots. Ze zijn
ook zeker gefeliciteerd en gewaardeerd door
directie en management en door alle andere
collega’s. Ja, deze inzet gaf iederéén een goed
gevoel. We doen het goed.”
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een ziekenhuis prettiger maken. Tim: “Muziek
ontspant. Daar beginnen we, in samenwerking met de vrijwilligers, elke ochtend mee. In
de kliniek is er dus zeker ook aandacht voor
léuke dingen. Soms zijn de kinderen zo enthousiast bezig met muziek, dat ze vergeten
waarvoor ze hier zijn. Dat is heel belangrijk
voor ons: die sfeer en gemoedelijkheid creëren.”

Complexe veiligheid

Customer first geldt
ook hier, in de
Kinderkliniek
Uniek in Nederland
Tim Vreede, kinderarts, tevens oprichter en mededirecteur
Mirjam van den Bos, poliassistente, managementondersteuning en BHV-coördinator

Een vrolijk, helder kinderstemmetje klinkt: “Bye, bye!” Het meisje zwaait.
Bye bye wordt er vanachter de balie hartelijk teruggezegd en er wordt
teruggezwaaid. Het kleine meisje met de staartjes, met haar pop stevig tegen
zich aangeklemd, huppelt bijna de deur door, achter haar moeder en broertje
aan. Ze ziet mij zitten. “Bye, bye,” klinkt het nog een keer. Bye!
Er klinken stemmen, maar verder heerst er een rustige sfeer in de kliniek. Eerlijk
is eerlijk: in eerste instantie kwamen, bij het horen van ‘Kinderkliniek’, beelden
naar boven van een wachtkamer in een ziekenhuis met angstige, huilende
kinderen en met sussende, verhit uitziende ouders die zich geen raad weten
en vertwijfeld om zich heenkijken of ze hopelijk nu snel eens aan de beurt zijn.
Klopt, een stereotiepe aanname, meer dan dat is het niet. Zo leuk of anders zal
een kliniek als deze speciaal voor kinderen toch niet zijn? Oh wacht, een bord
aan de wand met hierop onder andere: “Ben je na 15 minuten niet opgeroepen,
meld dit bij ons.” Kijk, toch al wel anders…
Aan tafel kinderarts Tim Vreede, tevens oprichter en mededirecteur van de Kinderkliniek en Mirjam van den Bos, poliassistente,
BHV’er en BHV-coördinator. Tim is net als de
vestigingsmanager, Hoofd BHV. Voordat het
gesprek op het onderwerp BHV komt, eerst
wat meer achtergrondinformatie over de Kinderkliniek. “We hebben hier eigenlijk nooit
heftig huilende kinderen of kinderen die helemaal vastgeklemd zitten aan hun ouders
been,” glimlacht Tim Vreede vriendelijk in
antwoord op de uitgesproken aanname.

Unieke Kinderkliniek
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In samenwerking met het Flevoziekenhuis

Almere is in 2009 de Kinderkliniek nieuw gebouwd, aan de overkant van het ziekenhuis.
Per dag staan er gemiddeld circa 100 afspraken gepland. “De opzet is uniek in Nederland.
We doen er hier alles aan om het patiënten
en gasten – in de leeftijd van 0 tot en met 18
- zo prettig mogelijk te maken. Onze focus ligt
op het kind en de omgeving. Customer first
geldt ook voor ons,” vertelt Tim. Hij noemt
in dit kader de hospitality trainingen die alle
collega’s hebben gevolgd. “Een aantal zaken
staat hier hoog in het vaandel. Zo willen we
laagdrempelig zijn, klantvriendelijk, uitstekende kwaliteit van zorg bieden voor het
kind, toegankelijk zijn en snel. Dat laatste is
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echt een groot verschil met een ‘gewoon’
ziekenhuis, zo weten we. Wachtlijsten is voor
niemand leuk, maar helemaal niet als het
jouw kind betreft. Bij ons kan je binnen één à
twee dagen al terecht bij een kinderarts. Verder hebben we hier bijna alle specialistische
zorg voor het kind onder één dak: kindercardiologie, kindertandarts, fysiotherapie, osteopaat, maag-darm-leverarts, diabetesverpleegkundige, psychologen, noem maar op.
Daartoe komen specialisten hier naartoe vanuit onder andere het AMC in Amsterdam en
het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht.
Daarnaast hebben we zelf de apparatuur in
huis voor het maken van bijvoorbeeld echo’s

In totaal werken er bij de Kinderkliniek circa
50 medewerkers. Tien collega’s zijn BHV’er
en per dag zijn er minstens zes aanwezig,
verdeeld over de etages. Tim en zijn collega Hoofd BHV hebben tijdens een inzet een
coördinerende rol en hebben naast een
training Operationeel Leidinggeven ook de
basis BHV-training gevolgd. Mirjam: “Ik ben
in 2009 hier als poliassistente begonnen en
werd BHV’er. Al snel groeide het totale team
van collega’s en werd ook de BHV-organisatie
groter en meer uitgebreid ten aanzien van
BHV-taken en andere BHV-activiteiten. In
2015 heb ik de coördinatie en organisatie van
de BHV overgenomen van een collega die bij
ons wegging.” Ze vervolgt: “Het is een lastig
pand, met behoorlijk wat uitdagingen zoals
het aantal etages, onze ruimten en ook doordat er medehuurders van het pand zijn.” Het
pand waarin de Kinderkliniek is gehuisvest
telt totaal 13 etages: een algemene zeer ruime entree, de 1e etage waar de Kinderkliniek
is gevestigd gezamenlijk met de GGZ, de 2e
en 3e etage – met de kinderdagbehandeling
– zijn voor de Kinderkliniek, 4 t/m 9 staat momenteel leeg, op de 10e is een ICT-bedrijf gevestigd en 11 t/m 13 is flexibel in de verhuur.
Een parkeergarage verbindt de Kinderkliniek
met Hogeschool Windesheim. Mirjam: “Als
er een brandalarm gaat bij Windesheim dan
komt het óók bij ons op de brandmeldinstallatie binnen. Dat bedoel ik: het is een lastig
pand, met veel hoeken en gaten. We hebben
een strakke ontruimprocedure, inclusief portofoongebruik. Dat oefenen we allemaal zeer
regelmatig. Het is een groot pand en we willen dat iedereen, ook de bezoekers, zich veilig
voelt.”

Je mag geen enkel risico nemen
Hebben jullie wel eens met een calamiteit te
maken gehad? Mirjam: “Jazeker, maar meestal bleek al snel dat het vals alarm was. Maar,
twee keer zaten we echt ‘vol’ in de poli toen
het brandalarm afging waarvan een keer met
een totaalontruiming tot gevolg.” Tim vervolgt: “Ik was op dat moment aan de overkant in ‘het Flevo’ toen ik werd opgepiept. Ik
heb de beslissing tot complete ontruiming genomen, inclusief de dagbehandeling.” Whoo,
dat was een heftige beslissing, toch? Geen
aarzeling, het even aankijken met de gedachte, wat haal je je allemaal wel niet op de hals
als ook de dagbehandeling moet worden ontruimd?! Tim: “Nee, geen twijfel. We kregen
de melding via de brandmeldinstallatie en
het brandalarm vanuit de kelder. We wisten
niet precies wat er aan de hand was, en wáár
het vandaan kwam.” Mirjam knikt heel serieus mee bij Tims woorden. Beiden hebben
het nog op het netvlies, dat is duidelijk. “Op
dat moment kan je niet anders dan hiertoe
beslissen. Je mag geen enkel risico nemen,”
stelt Tim.

Adrenaline en je gáát…
Uiteindelijk bleek het om een vals alarm te
gaan. Op de 10e etage van het pand zit een
medehuurder en daar waren problemen
ontstaan bij het leggen van nieuw linoleum.
“De ontruiming is heel goed verlopen. We
kregen achteraf zelfs complimenten van de
ouders: ze noemden het heel professioneel!”
Voor iedereen, BHV’er of niet, is het duidelijk dat oefenen cruciaal is. Mirjam: “Tijdens
de calamiteit is het een kwestie van handelen en schakelen, je zit vol met adrenaline en
je gáát… Achteraf besef je eens te meer hoe
ontzettend belangrijk dat oefenen is.” En dat
geldt niet alleen voor de BHV’ers. Iedereen
vindt het daarom ook altijd prima om te oefenen en doet erg enthousiast mee. “Het is

en ECG’s. In principe hoeft een kind dus niet
ergens anders naartoe, tenzij het een opname voor meerdere dagen betreft. Kinderen
komen hier bij ons op de poli of voor dagbehandeling.”

Muziek in the house!
En ze komen graag voor de muziekstudio, zo
blijkt later. Stichting Muziekids is gevestigd in
een aantal ziekenhuizen/klinieken in Nederland, waaronder dus in Almere. De studioruimte wordt mogelijk gemaakt door sponsoren, vrijwilligers en een ambassadeur. Voor
Almere is Ali B. de ambassadeur. De stichting
heeft tot doel voor kinderen het verblijf in
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uiteraard serieus, maar ook gewoon gezellig
om met elkaar te oefenen,” lacht Mirjam.

24/7 BHV’er

“We hebben
het over
verbetermeldingen”
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De bedrijfshulpverleners gaan trouw eens per
jaar op herhaling. “Dat is altijd weer goed!
Er veranderen ten slotte zaken en je bent
je daarbij weer eens goed van alles bewust.
En, het maakt je scherper op je thuissituatie!
Denk aan het plaatsen van rookmelders.” Het
thema van Dag van de BHV 2017 is: 24/7 x 52
= 365. Heb je in je vrije tijd ook al wel eens
als BHV’er opgetreden, ga je helpen als er ergens iets gebeurt? Mirjam: “Jazeker, daar ben
ik heel bewust mee bezig. Er was iemand van
een trampoline gevallen en had een ernstige
beenbreuk. Dan gaat het razendsnel door je
heen: wat moet je doen, waar moet je op
letten enzovoort. Als er iets gebeurt ren ik er
wel meteen naartoe.” Hoe wordt er aandacht
besteed aan Dag van de BHV? “Op de dag zelf
is er een attentie voor de BHV’ers en wordt
er aandacht aan besteed op het intranet. Ook
zullen we wat op onze Facebookpagina posten. Dat doen we trouwens ook als we gedurende het jaar oefenen. Dit wordt altijd erg
gewaardeerd, merken we!,” aldus Mirjam.

Verbetermeldingen
Vanuit de ruimte waar het gesprek plaatsvond lopen we door het pand. Wat opvalt is
dat de bediening van de lift met de knoppen
voor de etages, op de muur aan de buitenkant van de lift zit. “Om te voorkomen dat er
lukraak op knopjes wordt gedrukt en de lift
niet onnodig naar boven of naar beneden
gaat,” verklaart Mirjam als reactie op een
vragende blik. Het is een en al vrolijkheid en
kleur op de gangen. ”Er is qua kleur gewerkt
vanuit de aarde naar de lucht. Op de 1e etage
is alles in paars-bruine tinten, de 2e is groen
en op de 3e etage is alles blauw, van de lucht.”

Ook de personeelslockers zijn in de kleur van
de etage geschilderd. “Hier bergen wij onze
spullen op” staat er duidelijk op vermeld. En,
geen zilverkleurig bordje ‘Privé’ op een deur,
maar in heldere taal: “Hier mag je niet naar
binnen.” Via de receptie – met een verlaagde balie op ‘kind-ooghoogte’ – de kleurrijk
ingerichte wachtkamer met tientallen ouders
en (spelende) kinderen en de muziekstudio
lopen we naar de keuken. “Dit is onze keuken, waar bijvoorbeeld ouders van kinderen
met diabetes, onder begeleiding van een diabetesverpleegkundige ‘anders’ leren koken,
meer op koolhydraten letten bijvoorbeeld.”
vertelt Mirjam. Tim is er weer bij gekomen nadat hij was ‘opgepiept’. “En voor de obesitas
patiëntjes,” vult hij aan. In de keuken hangt
een blusser en een branddeken. Uiteraard…
Tim: “In de zorg is er ontzettend veel geregeld
op het gebied van veiligheid. Er is veel wetgeving zoals op het gebied van privacy, patiëntveiligheid, medicatieveiligheid enzovoort.
Daar hoort ook deze veiligheid bij. Brandveiligheid speelt een enorm grote rol. Al dit
soort zaken kost veel werk. Maar dat is prima.
Wekelijks nemen we alles door. We hebben
het hier ook niet over incidentmeldingen
maar over verbetermeldingen.”
Ook deze verbetermeldingen dragen bij de
Kinderkliniek bij aan het totale serviceconcept dat hoog in het vaandel staat. In het patiëntregistratiesysteem staat bij iedere naam
een foto. Mirjam: “Als de kinderen binnenkomen voor hun afspraak, kunnen we ze al verwelkomen door ze bij hun naam te noemen.”
Een mooie afsluiter die naadloos aansluit op
de foto en tekst op de muur als je het pand
binnenkomt. “Hier draait alles om jullie!”
Zo is het.

Ook dit jaar is er een heuse wedstrijd
geweest voor het recept Broodje BHV. Uit
de inzendingen heeft de jury het recept
van Le Monde uit Dongen gekozen voor
het recept Broodje BHV. Graag stellen wij
voor: Tanja van Dijk, eigenaresse van
Le Monde Cateringservice uit Dongen!
Tanja: “Het Broodje BHV 2017 heb ik
Broodje ‘Mississippi’ genoemd. Mijn
bedrijf heet Le Monde, dus voor de
naam van een broodje probeer ik
altijd met plaatsen of streken te
werken en kijk dan naar de oorsprong
van een van de ingrediënten. En
mierikswortel wordt langs de rivier
de Mississippi geteeld, vandaar de
naam!.”
Dank Tanja, we gaan met z’n allen
smullen van jouw broodje op
6 november!

Recept Broodje BHV 2017

‘Mississippi’

Ingrediënten
* Waldkorn carré (of een ander lekker hard
broodje)
* Sla naar keuze
* Roomkaas
* Mierikswortel
* Runderrookvlees (“ook erg lekker met 		
pastrami!”)
* Amsterdamse uitjes
Voor de visliefhebber: vervang het runderrookvlees of de pastrami door gemarineerde
gamba’s (met French herb marinade) of door
gerookte makreel. De Amsterdamse uitjes
door wakamé en sesamzaadjes.
Voor de vega: vervang de vis door in ketjap
gemarineerde tofu.
Bereidingswijze:
* Broodje naar keuze
* Onderste deel met roomkaas besmeren
* Slasoort naar keuze erop
* Plakjes (dun gesneden) runderrookvlees
* Mierikswortel, hoeveelheid naar smaak
(pas op, scherpe smaak!)
* Garneren met gehalveerde Amsterdamse
uitjes.
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Dat verantwoordelijkheidsgevoel…
Als er wat gebeurt, wat
moet ik dan doen?
Anna Teunissen, tandarts en medepraktijkhouder A.R.T. Tandartsen in Amersfoort

In een prachtig pand in de binnenstad van Amersfoort is A.R.T. Tandartsen
gevestigd. Het pand is oud aan de buitenkant en hypermodern aan de
binnenkant. Een hoge ruime entree leidt naar de lift en door naar de 4e
etage waar A.R.T. Tandartsen is gevestigd. Als ik de lift uitstap en een stap in
de wachtkamer zet, komt een assistente al op mij afgelopen. “Je komt voor
Anna?” vraagt ze, zonder dat ik nog wat heb gezegd. Klopt. Ze brengt me naar
een ruime, soort van, woonkeuken waar Anna me al opwacht. Niet in een witte
tandartsjas, maar in een rode jurk.

Wat is dit een prachtig pand. Heel modern
maar toch zo’n warme sfeer. ‘Sereen en vredig’ lees je wel eens in teksten. Dat voegen we
ook maar toe, dat past hier namelijk prima.
Geen geluiden van snerpende tandartsboren,
maar een relaxed muziekje, comfortabele
stoelen en een leestafel met verse bloemen
voor de cliënten die rustig en ontspannen –
zo op het oog in elk geval – wachten totdat
ze aan de beurt zijn. De spierwitte wanden
worden gesierd met súpergrote canvassen
met zwart-wit prints van Amersfoort in de jaren 50. Voor de kenners: aan het einde van de
gang spotten we een hippe IXXI.

Veiliger en dus relaxter
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“Het is inderdaad een prachtig pand,” beaamt
Anna. “Maar – ze komt meteen to the point –
ook een lastige ruimte. Vandaar dat we heel
graag oefenen op deze locatie. En dat is juist
ook de wens en behoefte van onze collega’s
die geen BHV’er zijn! Zij spraken naar ons
uit: nu weten jullie wel wat er in geval van
nood moet gebeuren, maar wij niet!” Het
blijkt dat de collega’s precies willen weten
wat een BHV’er doet en met name ook wat
er van hen wordt verwacht. Het team bestaat
momenteel uit 22 medewerkers: tandartsen,
mondhygiënistes, preventieassistentes, tandtechnicus, tandartsassistentes en front- en
backoffice. Anna vervolgt: “We zitten nu circa
anderhalf jaar in dit pand. De vorige locatie
was ook in Amersfoort, een eindje verderop.
Dat pand had geen ramen, die open konden
én slechts één ingang die ook meteen de

uitgang en nooduitgang was. Dat heeft mij
– achteraf gezien – geen prettig gevoel gegeven. Nu is alles ruim, met veel ramen en
is alles goed, ook letterlijk, in kaart gebracht
met ontruimplattegronden enzovoort. Dat
voelt een stuk veiliger en dus voor iedereen
ook relaxter.”

Alles is met elkaar verbonden
Relaxed. Dat is de sfeer in het pand. Anna:
“We weten dat het voor de meeste mensen
spannend is om naar de tandarts te gaan,
dus wij doen er alles aan om het de cliënt zo
prettig mogelijk te maken.” A.R.T. Tandartsen
werkt met een uniek concept. “Ons doel is
om de meest mensvriendelijke praktijk van
Nederland te worden,” stelt Anna.“ Daarin
zijn we op dit moment uniek. Wij zijn er namelijk 100% van overtuigd dat, wanneer het
iedereen goed gaat en wanneer iedereen zich
bij ons prettig en comfortabel voelt, dat dit
de zorg aan onze cliënten ten goede komt.”
Wie worden er met ‘iedereen’ bedoeld? “Dat
betreft het personeel, onze externe tandtechniekers en verwijzers die ons assisteren, onze
leveranciers maar ook de cliënten zelf. Naar
onze visie is het heel belangrijk dat het personeel zich naar eigen inzicht kan ontwikkelen.
We hebben een groot groepsbesef. Er vinden
ook bijna geen personeelswisselingen plaats.
Wat de kwaliteit van de zorg weer vergroot.
Het totaalconcept verkleint de kans op fouten of misverstanden en vergroot juist de tevredenheid van iedereen. Alles is met elkaar
verbonden.”

De rondleiding toont een pand dat ‘in een
rondje’ loopt. In het midden een blok met
meerdere behandelkamers en de eigen werkgedeelten. Grappig: opvallende rode en groene ledverlichting onder de plinten van de kasten. Anna: “Dit is de sterilisatieruimte van alle
materialen. De routing is zo eenvoudig geregeld: rood is nog vuil, groen is schoon en kan
richting de behandelkamers.” Slim! Iedereen
herkent van een behandelkamer in de tandartspraktijk vast wel de ontelbare smalle laden in de sterielwitte wandkasten. Dat is hier
niet anders. Keurig recht gestickerd wat er in
de lade zit. “We zijn ISO-gecertificeerd, dus ja,
alles klopt hier qua regels en procedures. Dat
ligt ook wel vast voor een tandartspraktijk,”
verklaart Anna.

Op je geweten hebben
Achter de behandelkamers bevindt zich een
lange corridor, een gang met grote opvallende raampartijen met prachtig uitzicht
op het centrum van Amersfoort. De drukte
speelt zich beneden af. Een van de grote ramen staat open, maar ook nu is het binnen
rustig en kalm. Op het geluid van een tandartsboor na; dat dan nu weer wel. “Dit is wat
ik al noemde en wat lastig is met ontruimen,
deze gang. Je kan namelijk nu zo ‘doorsteken’ via bijvoorbeeld de sterilisatiekamer of
via een behandelkamer naar de andere kant.
Hoe je hiermee omgaat, moet je goed trainen
tijdens een ontruimoefening, zoals met de
calamiteitenworkshop ‘Brand in de tandartspraktijk’.” Om de cliënten deelgenoot te ma-

ken van deze veiligheid, heeft Anna zelf een
filmpje gemaakt van de training en op hun Facebookpagina gezet. Daar krijgt ze nog steeds
erg goede reacties op. “Ik wil onze cliënten
hiervan graag deelgenoot maken. Dat we
ook over deze veiligheid nadenken en dat we
ons voorbereiden. Er zal toch eens een keer
wél iets gebeuren en je zal niet juist kunnen
handelen. Dat wil je toch niet op je geweten
hebben. Wij blijven er dus continu mee bezig
en over nadenken.”

Oefenen geeft vertrouwen
Dat sluit uitstekend aan wat A.R.T. Tandartsen
als visie heeft: Voorkomen is beter dan genezen. Anna: “Dat sluit in eerste instantie uiteraard aan op ons werk: preventie met betrekking tot de tandverzorging. Maar inderdaad,
dat geldt zeker ook voor het welzijn en de
algehele veiligheid van iedereen. Daarom ook
oefent het hele team met enige regelmaat. En
ja, juist ook op verzoek van de niet-BHV’ers,”
bevestigt Anna nogmaals nadrukkelijk ja-knikkend. Omdat zich nu meerdere bedrijven in
het pand hebben gevestigd is er recent een
huurdersvereniging opgericht. “De bedoeling
is dat we gezamenlijk gaan oefenen. Want oefenen, oefenen en oefenen: dan leer je toch
pas wat je taken zijn. En, dat geeft je dan het
vertrouwen. Dat is met alles zo. Heel belangrijk, dus!”

“Niet juist
kunnen
handelen… Dat
wil je toch niet
op je geweten
hebben”
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Wij steunen
Dag van de BHV,
u ook?
Initiator en organisator:

Partners:

Business Sponsoren:

t je er bent!
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www.dagvandebhv.nl

