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Sylvester Bennema,
voorzitt er bestuur Sti chti ng Dag van de BHV

Vorig jaar vierden we het jubileum- 
jaar en dat was ondanks corona erg 
succesvol. Het aantal deelnemen-
de bedrijven is verder toegenomen 
en we krijgen enthousiaste reacti es 
over de aangeboden tools. Ook 
merken bedrijven dat mensen zich 
meer bewust zijn van het feit dat 
de BHV’er het niet voor zichzelf 
doet, maar juíst voor die ander. 

Daarom wil ik bijzondere aan-
dacht vragen voor de toolkit die 
je op www.dagvandeBHV.nl kunt 
downloaden. Hier vind je alles om 
op de 1e maandag van november 
jullie BHV’ers in het zonnetje te 
zett en en er een geweldige dag 
van te maken. Ook vind je daar 
een nieuwe leafl et die jouw orga-
nisati e kan helpen bij het werven 
van nieuwe BHV’ers. Handig! 

Dit jaar hebben we afscheid geno-
men van onze partners RDW, Pro-
Rail en PostNL. De RDW heeft  de 
Dag van de BHV vanaf het eerste 
jaar gesteund. ProRail en PostNL 
de laatste drie jaar. We zijn hen 
dankbaar voor alles wat zij voor 
onze sti chti ng hebben betekend. 
Dit jaar hebben we gelukkig ook 
twee nieuwe partners mogen ver-
welkomen: BHV dienstverleners 

BHV.NL en G4S Training en Safety. 
Samen zullen wij ons inspannen 
om de BHV’ers de waardering en 
support te geven die zij verdienen. 
Daarnaast zijn we dit jaar gaan 
samenwerken met de brancheor-
ganisati e voor BHV (BVBN), die als 
supporter aan de slag gaat. Samen 
met de Nati onale Politi e, Crisicom 
en Quinton BHV zett en we ons in 
om een zo groot mogelijk bereik 
te krijgen. 

Corona is dit jaar niet helemaal 
weggeweest, al hebben we er in de 
meeste gevallen gelukkig minder 
van gemerkt. Maar de epidemie 
heeft  wel tot nieuwe uitdagingen 
geleid op het gebied van het inrich-
ten en in stand houden van de 
BHV-organisati e. Het hybride wer-
ken is tegenwoordig namelijk niet 
meer weg te denken en dat heeft  
gevolgen voor de BHV-bezetti  ng. 
Zit jij ook met deze uitdaging? 
Vraag jouw BHV-partner om daar-
in mee te denken; daar zijn we 
tenslott e voor.

Namens de organisati e, 
partners, sponsoren 
en het bestuur wens ik u een 
geweldige dag!

‘ Werk, thuis, 
op straat: 
hoe veilig 
ben jij’
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Het thema voor deze 11e Dag van de BHV zegt alles. Of in 
ieder geval heel veel. Want waar we bij BHV (Bedrijfs Hulp 
Verlener) al snel de link leggen met bedrijven, is een BHV’er 
in de prakti jk veel meer dan dat. Natuurlijk; als jou ti jdens 
het werk iets overkomt, staan de BHV’ers voor je klaar. Maar 
voor deze helden houdt het niet op als zij de bedrijfsdeur 
achter zich sluiten. Ook als jou op straat, bij de sportclub, 
ti jdens het winkelen of een rondje hardlopen wat overkomt, 
is iemand met een BHV- of EHBO-achtergrond vaak als eerst 
ter plaatse. En maar goed ook, want het duurt toch al snel 
10 minuten voordat de professionele hulpverlening arriveert. 
En juist die eerste minuten zijn cruciaal. Met BHV’ers om 
je heen ben jij veilig op het werk, op straat en thuis. Daarom 
is de Dag van de BHV zo ontzett end belangrijk. We blikken 
even terug én kijken vooruit.  

3

VOORWOORD



Elke dag krijgen circa 40 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hart-

stilstand. Bij een hartstilstand telt elke minuut. Als je direct 112 belt, binnen

6 minuten start met reanimeren en een AED inzet, is de overlevingskans van het 

slachtoffer het grootst. Elke minuut later dat een AED wordt ingezet, verlaagt 

de overlevingskans met 10%. Gemiddeld doet een ambulance er in Nederland 

tussen de 8 en 12 minuten over om ter plaatse te komen. Snelle hulp van mensen 

in de buurt is daarom ontzettend belangrijk.

MELD JE OOK AAN
Kun jij reanimeren? Meld je dan aan als burgerhulpverlener en kom in actie 

bij een hartstilstand bij jou in de buurt. Ga naar www.hartslagnu.nl

Landelijk reanimatie oproepsysteem
Daarom is er in Nederland HartslagNu, het 

landelijk reanimatie oproepsysteem. Belt 

iemand 112 bij het vermoeden van een hart-

stilstand dan roept HartslagNu automatisch 

burgerhulpverleners op in de buurt van het 

slachtoffer. Zij krijgen een oproep op hun 

mobiel met de vraag om direct naar het 

slachtoffer te gaan om te reanimeren of om 

eerst de dichtstbijzijnde AED op te halen. 

Burgerhulpverleners zijn vrijwilligers die kun-

nen reanimeren en zich hebben aangemeld 

bij HartslagNu. Ook AED’s zijn bij het oproep-

systeem aangemeld. 

Wie kan burgerhulpverlener worden?
Iedereen van 18 jaar en ouder die een er-

kende reanimatietraining heeft gevolgd, kan 

zich als burgerhulpverlener bij HartslagNu 

aanmelden. Een BHV-certificaat volstaat ook. 

Samenwerken aan een 6-minzone
HartslagNu wil dat alle slachtoffers van een 

hartstilstand buiten het ziekenhuis binnen 

6 minuten de juiste hulp krijgen. Om dit te 

bereiken werken wij samen met diverse orga-

nisaties in Nederland, zoals de Hartstichting, 

aan en dekkende 6-minutenzone. Voor een 

dekkende 6-minutenzone zijn voldoende 

getrainde burgerhulpverleners en dag en 

nacht beschikbare AED’s nodig, die door het 

reanimatie oproepsysteem kunnen worden 

opgeroepen.

Bij een hartstilstand 
telt elke minuut

Bekijk de animatie 
met meer uitleg 
over HartslagNu

Bron: HartslagNu

In een 6-minutenzone wordt 
in het geval van een hartstilstand 
binnen deze minuten:

1 112 gebeld,

2 de reanimatie gestart,

3 een AED ingezet.

HARTSLAGNU.NL
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COLUMN

Werk, thuis, op straat…. “Hoe veilig ben jij?” Met elkaar de schouders eronder!

De organisati e van de BHV is als gevolg van Corona, de gewijzigde werksituati e én het 

hybride werken ingrijpend veranderd. Mensen werken niet meer alleen op kantoor, 

maar ook thuis en onderweg (op straat). Het belang van een deskundige en geoefende 

BHV organisati e is juist nu van groot belang. En dan hebben we het niet alleen over 

de organisati e zelf, maar ook het bewustzijn van de BHV bij alle medewerkers, binnen 

alle lagen van de organisati e en op alle plekken. Is iedereen goed op de hoogte en 

weet iedereen wat in welke situati e verwacht kan worden (ook bij zelfredzaamheid in 

thuissituati es), oft ewel hoe leeft  de BHV binnen de organisati e?

Veranderende omstandigheden en nieuwe risico’s vragen daarnaast om het updaten 

van opleidingen, trainingen, oefeningen en interne procedures. Hoe gaan we bijvoor-

beeld om met een calamiteit ti jdens een online meeti ng? Hoe waarborgen we de BHV 

bezetti  ng als gevolg van thuiswerken en Hybride werken? Welke rol hebben de niet 

BHV-ers ten ti jden van een calamiteit? 

De BVBN zet zich in om de kwaliteit van de BHV opleidingen in Nederland naar een 

hoger niveau te ti llen en daarmee de veiligheid op de werkplek te vergroten. Immers, de 

BHV is het sluitstuk van Arbeidsveiligheid. Dat doen we voor opleiders en instructeurs, 

maar ook voor alle werkgevers in Nederland. 

Vanuit onze lobbyacti viteiten en samenwerkingen met diverse organisati es en leden 

wordt alle relevante informati e gebundeld. Nutti  ge en actuele informati e is te lezen op 

de website van de BVBN in de kennisbank. Zoals bijvoorbeeld de publicati e “Hybride 

werken en toch een adequate BHV”. Zijn er vanuit werkgevers vragen of is er advies 

nodig op het gebied van de organisati e van de BHV, dan biedt de BVBN graag een 

coördinerende en ondersteunende rol. 

De missie van de BVBN “Iedereen verdient een veilige plek!” kunnen we alleen met 

bereiken door samen te werken en elkaar te versterken. De Dag van de BHV op maandag 

7 november 2022 (met als thema: Werk, thuis, op straat….”Hoe veilig ben jij”) wordt 

dan ook van harte ondersteund door de BVBN. Op deze dag wordt aandacht gevraagd 

voor de circa 500.000 bedrijfshulpverleners in Nederland. Een dag om de BHV-ers in 

het zonnetje te zett en en de niet-BHV-ers te laten merken hoe belangrijk de BHV is. 

De BVBN is offi  cieel Supporter van de Dag van de BHV en de twee besturen werken 

nauw samen om een nog groter bereik te realiseren. Alleen met elkaar bereik je meer!

De Branchevereniging
Bedrijfshulpverlening (BVBN) offi  cieel 
Supporter van de Dag van de BHV
De Sti chti ng Dag van de BHV wordt als niet commerciële organisati e ondersteund door 
een aantal parti jen, die belangeloos hun experti se en platf orm inzett en om de Dag van 
de BHV op de kaart te zett en. Onze Supporters dragen met de belangeloze inzet van 
hun experti se bij aan de doelstelling van de Dag van de BHV.

SUPPORTERS AAN HET WOORD

Branchevereniging Bedrijfshulpverlening

Het ministerie van SZW is actief met 

programma’s en acti viteiten op gebied van 

Gezond en Veilig Werk. Het brengt Arbo-

beleid en daarmee BHV acti ef bij organisati es 

onder de aandacht en draagt Dag van de 

BHV een warm hart toe. Op Arboportaal, 

plaatst het ministerie van SZW veel relevante 

informatie over BHV, ARBO en RI&E en 

besteedt ook aandacht aan Dag van de BHV, 

iedere eerste maandag van november.

Ministerie van SZW

Stichting Dag van de BHV en het SER 

Arboplat form staan samen voor het 

versterken van de positie en het belang 

van de BHV binnen organisati es. Het SER 

Arboplatf orm is het centrale informati epunt 

van sociale partners over gezond en veilig 

werken. Het Arboplatform biedt advies, 

kennisuitwisseling en inspirerende voor-

beelden aan werkgevers, werknemers en 

arbodeskundigen. Bovendien kunt u hier 

met uw vragen terecht. Het doel is samen-

werken aan goede werkomstandigheden.

SER Arboplatf orm
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� Werk, thuis, op straat: 
hoe veilig ben jij?�

Veilig zijn willen we allemaal. Overal. Of we nu thuis zijn, op het werk óf onderweg. 
Waar we voorheen samen met onze collega’s iedere werkdag naar kantoor gingen, 
zitt en we nu veel vaker thuis achter onze laptop te werken. Hybride dus. Maar hoe 
veilig ben jij eigenlijk op kantoor, thuis of onderweg?

BHV
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Hoe goed ben jij voorbereid?
Kortom: hoe goed is jouw organisati e ingericht op hybride werken? Hoe veilig ben jij of zijn de mensen om 

je heen? Weet dat je je kunt voorbereiden, zodat áls er iets gebeurt je weet hoe te handelen. Want daar-

mee red je levens. Met een goede voorbereiding van jouw organisati e, het BHV-team én van jouzelf, blijft  

de veiligheid ook met hybride werken in balans. Op het werk, thuis en op straat.  

Veilig zijn…  
IN JE ORGANISATIE
Veel organisati es hebben de bedrijfshulp-

verlening op de werkplek goed ingericht. 

Gelukkig maar. Want als jou iets overkomt, 

springen jouw BHV-collega’s je te hulp. Of 

misschien ben jij zelf wel zo’n held. Maar 

hoe weet je in deze ti jd van hybride werken 

hoeveel collega’s in huis zijn? En of van-

daag toevallig niet alle BHV’ers thuiswer-

ken? Kortom: hoe zorg je ervoor dat er 

alti jd voldoende BHV’ers aanwezig zijn om 

bij calamiteiten in acti e te komen?  

   Zorg dat je in beeld hebt welke colle-

ga’s binnen aan het werk zijn en waar, 

dit kan al met een eenvoudig kloksys-

teem of gebruik overzichtsborden met 

alle namen. 

   Stem met de BHV’ers af wie wanneer 

thuiswerkt, zodat je alti jd voldoende 

BHV’ers op de werkvloer hebt rondlo-

pen.

   Te weinig BHV’ers door het hybride 

werken? Spreek dan niet-BHV’ers aan 

om een steentje bij te dragen. Bijvoor-

beeld door op instructie van een 

BHV’er te helpen bij een incident. 

Zo kunnen ook medewerkers die (nog) 

geen cursus hebben gedaan meer-

waarde bieden én ervaren dat ook zij 

verantwoordelijkheid kunnen dragen.

Veilig zijn…  
THUIS
Vandaag heb je een lekkere thuiswerkdag 

gepland, zodat je je goed kunt focussen. 

Tijdens een digitale meeti ng zie je dat één 

van de andere deelnemers onwel wordt. 

Wat kun jij dan doen om diegene te helpen? 

Dit is vaak een onbekende en onvoorberei-

de situati e. Maar als je thuiswerkt, zijn er 

meer risico’s. Bijvoorbeeld de buurman die 

even langskomt of je moeder die bij jou in 

huis op de kinderen past. Ook hen kan in-

eens iets overkomen. Dan kun je niet de 

BHV’ers uit jouw organisati e bellen, zodat 

zij in die eerste cruciale minuten in acti e 

komen… dan komt het op jou aan. 

   Zorg dat je altijd weet waar andere 

deelnemers van online vergaderingen 

fysiek zijn, zodat je wanneer nodig hulp 

kunt inschakelen. 

   Gebeurt er iets bij jou in huis: weet 

dan wat te doen. Er is niets zo erg als 

hulpeloos moeten toekijken. Het liefst 

wil jij jouw familieleden of vrienden 

kunnen helpen, toch?

  B el wanneer nodig direct 112, zodat zij 

jou kunnen assisteren en hulp sturen.

Veilig zijn…  
ONDERWEG
Je zit in de auto, onderweg naar het werk. 

Terwijl je gezellig meezingt met een hit op 

de radio, gebeurt voor je een ongeluk. En 

jij bent er als eerste bij. Of je zit in de trein 

en de passagier naast je zakt onderuit en 

wordt onwel. Dit gebeurt vaker dan je 

denkt en kan ook jou overkomen. Elke dag 

krijgen maar liefst 40 mensen buiten het 

ziekenhuis een hartsti lstand! Wat doe jij in 

zo’n situati e? 

   De overlevingskans is het grootst als je 

binnen 6 minuten reanimeert en een 

AED aansluit. Iedere minuut telt! Weet 

jij waar AED’s zijn?

   Spreek de omstander die het dichtstbij 

jou staat aan en vraag om direct 112 

te bellen. Is er geen omstander? Bel 

dan zelf, zodat de ambulance er zo snel 

mogelijk is om het reanimeren over te 

nemen. 

   Gebruik het reanimati esysteem Hart-

slagNu. Aangemelde BHV’ers of EHBO’ers 

uit de omgeving krijgen dan een seintje 

en komen zo snel mogelijk naar je toe 

om te helpen met reanimeren.
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voor de organisati e van 
jouw eigen Dag van de BHV10 TIPS

Download de toolkit met grati s pro-

moti emateriaal om je medewerkers 

op de hoogte te brengen van de Dag 

van de BHV. Narrowcasti ng, posters, 

leafl ets… er is van alles beschikbaar!

TIP 2

De BHV’ers in je organisati e krijgen 

vast een bedankje voor hun inzet. 

Laat de niet-BHV’ers laten weten hoe 

belangrijk BHV eigenlijk is met het 

leafl et “Wat kan jij doen?”

TIP 3

De kaart van Nederland op onze site 

is aardig gekleurd met de Wij doen 

mee- acti e. Staat jouw organisati e er 

al bij? Krijg je eigen vermelding op de 

landkaart en deel de “Wij doen mee” 

banner op jouw website, intranet en 

social media.

TIP 4

Krijg inspirati e van de originele ideeën 

van anderen door te kijken op onze 

Wall of Fame op de website: een escape 

room over BHV of een quiz over de 

BHV-kennis van je medewerkers, je 

eigen BHV’ers laten in een workshop 

(met lotus-slachtoff ers?) zien waar-

voor zij er zijn, nodig iemand uit die 

uit eigen ervaring vertelt waarom 

BHV zo belangrijk is.

TIP 1

Bedank je BHV’ers door ze een digitaal 

kaartje te sturen of geef ze een ge-

schenkje met het Dag van de BHV 

logo er op (zie de website). Op de Dag 

van de BHV publiceren we ook het 

grati s Magazine met leuke arti kelen 

over bedrijfshulpverlening: stuur de 

link naar alle medewerkers.

TIP 6

Iets bijzonders bij de lunch? De beste 

Broodjes BHV staan op de website én 

zijn beschikbaar in de toolkit. Wordt 

het dit jaar het Ontruimingspuntje.

TIP 5

Volg de landelijke verkiezing van de 

BHV’er van het Jaar: verdient één van 

jullie BHV’ers ook een nominatie? 

Misschien wint volgend jaar jullie 

BHV’er deze ereti tel?

TIP 7

Extra aandacht voor jullie eigen BHV-

team? Maak gebruik van je eigen 

foto’s om de posters van de Dag van 

de BHV persoonlijk te maken en aan 

te kleden met bekende gezichten en 

jullie eigen logo. 

TIP 8

Geen BHV’ers genoeg in je organisati e? 

Maak gebruik van de wervingsleafl et 

uit de toolkit en overtuig vandaag alle 

medewerkers van het belang van be-

drijfshulpverlening. 

TIP 9

Deel met #DvdBHV je foto’s en erva-

ringen op social media en verdien een 

plekje in onze Wall of Fame.

TIP 10

BHV
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BHV’er van het Jaar 2021
Jody Elburg, gefeliciteerd!
Jody Elburg, Intersnack Doeti nchem: “In mijn ogen is elke BHV-er 
deze ti tel waardig. Ongeacht welke calamiteit, je doet het met 
zijn allen. BHV-ers zijn erg belangrijk. Zowel op het werk, maar 
ook in de maatschappij.”

Jody reanimeerde samen met twee ande-

re BHV’ers een collega. Artsen uit het zie-

kenhuis complimenteerden hen met het 

adequate en vakkundige optreden. Ook bij 

incidenten buiten de werkvloer nam Jody zijn 

verantwoording, zoals bij een aanrijding op 

de openbare weg waarbij hij direct hulp ver-

leende totdat de hulpdiensten arriveerden. 

Ik doe het voor jou
Jody wil dat zijn collega’s zich veilig voelen 

op het werk en dat er bij calamiteiten, groot 

en klein, alti jd iemand is die hiervoor vol-

doende opgeleid is. Met zijn sterke intrin-

sieke moti vati e en daadkrachti g optreden 

is Jody als ploegleider BHV het boegbeeld 

voor veiligheid binnen het producti eteam. 

Jody is een collega om trots op te zijn!

Felicitati es
Met een videoboodschap sprak de ambas-

sadeur van Dag van de BHV de winnaar toe. 

“Behalve passie voor zoute snacks, popcorn 

en pindakaas, heb jij, Jody ook passie voor 

BHV-werk. BHV’er ben je namelijk niet al-

leen binnen het bedrijf, maar ook buiten”, 

zei Henk van Essen, korpschef van de Nati o-

nale Politi e. “Net als jij vind ik het belangrijk 

dat collega’s zich veilig kunnen voelen op 

de werkvloer. Misschien ben je nog wel een 

beter boegbeeld voor de BHV’ers dan ik. Je 

bent een BHV’er om trots op te zijn. Met 

recht kunnen we zeggen: BHV, daar red je 

levens mee!”

De directi e van Intersnack sloot zich aan bij 

de felicitati es van ambassadeur en Korps-

chef Henk van Essen en met bloemen, 

mooie woorden en taart. 

Een Award en een gift 
Onder het trotse toeziend oog van zijn 

echtgenote en vele collega’s overhandigde 

Voorzitt er Sylvester Bennema van de Sti ch-

ti ng Dag van de BHV de prijs uit. Naast de 

bloemen, een mooie glazen wisseltrofee en 

een oorkonde, nam Jody een fraaie geldprijs 

in ontvangst en mocht hij € 1000 schenken 

aan een door hem gekozen goed doel. Jody 

koos voor de Nederlandse Brandwonden 

Sti chti ng.

Jody weet uit ervaring hoe lasti g het is om 

met brandwonden te moeten leven. De pijn, 

de zichtbaarheid ervan en de consequen-

ti es voor de rest van je leven, hebben veel 

indruk op hem gemaakt. Daarom noemde 

hij meteen dit goede doel. De Nederlandse 

Brandwonden Sti chti ng wil brandwonden 

voorkomen en het leed ten gevolge daarvan 

tot een minimum beperken. Zij zett en zich 

in voor de brandwondenzorg en brandpre-

venti e en werken daarbij samen met alle 

betrokken parti jen. 

“Wat een eer om BHV-er van het Jaar 

genoemd te worden! Totaal onver-

wacht, maar een geweldige ervaring. 

Iedereen deed erg zijn best om er een 

geslaagde dag van te maken. Ik voel-

de me even een BN-er, in ieder geval 

een BD-er (bekende Dinxperloër). 

Ik was zelfs even te zien op het 

NOS-journaal en TV-Gelderland. Al-

vast mijn felicitati es voor de nieuwe 

BHV-er van het Jaar met deze mooie 

ti tel! Een hele mooie gewenst en ga 

met trots het jaar in.”

Jury Rapport

“Jody wil dat zijn collega’s zich

veilig voelen op het werk en dat 

er bij calamiteiten, groot en klein, 

alti jd iemand is die hiervoor 

voldoende opgeleid is. Met zijn 

sterke intrinsieke moti vati e en 

daadkrachti g optreden is Jody als 

ploegleider BHV het boegbeeld voor 

veiligheid binnen het producti e-

team. Kortom Jody is een collega 

om trots op te zijn en waarvan je 

met recht kunt zeggen: BHV, daar 

red je levens mee!”.

“ BHV, daar red 
je levens mee!”

BHV’ER VAN HET JAAR 2021
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Dienst Justitiële Inrichtingen organiseert 
succesvolle BHV-wedstrijddagen 
Sinds de Schiphol-brand in 2005 heeft BHV een veel prominentere plek op de agenda van organisaties gekregen. Een goede 

BHV-organisatie werd een verplicht onderdeel van het primaire proces. Ook voor Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) was dat het mo-

ment waarop serieus gekeken werd naar hoe dit goed in te richten. Ed Gosman, Adviseur Bedrijfsvoering Opleidingsinstituut DJI 

en Vincent Kok, Adviseur bij DJI, zaten bij die overleggen aan tafel en zijn nog steeds iedere dag bezig met het goed or-

ganiseren van de bedrijfshulpverlening. En dat doen zij op een originele manier: tijdens de jaarlijkse BHV-wedstrijddag 

strijden BHV-teams van verschillende PI’s en landelijke diensten tegen elkaar voor de felbegeerde brandblusser-wis-

seltrofee. Ed en Vincent vertellen hoe dit in zijn werk gaat.

Waar Vincent als adviseur vooral bezig is 

met beleid, houdt Ed zich meer bezig met 

de opleidingen. Dit doet hij samen met op-

leider G4S, want scholing is onmisbaar en 

verplicht bij  een goede BHV-organisatie.

Samen trekken Vincent en Ed, met nog twee an-

dere adviseurs, op om de BHV-uitdagingen bin-

nen DJI aan te pakken. En dat zijn er genoeg. Niet 

alleen door de komst van hybride werken, maar 

ook omdat de ingeslotenen ‘verhinderd zelfred-

zaam zijn’: de justitiabelen zijn afhankelijk van een 

medewerker om bijvoorbeeld bij een brand hun 

verblijf of het pand te verlaten. BHV goed organi-

seren voor DJI is maatwerk voor iedere instelling. 

Ed vertelt: “Iedere inrichting is anders en heeft te 

maken met andere risico’s. Het op niveau houden 

van de BHV-organisatie is een lokale verantwoor-

delijkheid. Wij ondersteunen met opleidingen en 

denken mee over hoe ze het landelijke beleid lo-

catiespecifiek kunnen maken.” “Daarbij monitoren 

we twee keer per jaar hoe iedere inrichting ervoor 

staat, zodat wij in beeld hebben hoe het gaat”, 

vult Vincent aan.

De wedstrijddag: 
gezelligheid en competitie

Om alle BHV-teams scherp te houden én er een 

leuk tintje aan te geven, organiseren Ed en Vin-

cent ieder jaar de befaamde BHV-wedstrijddag. 

“We willen BHV levendig houden bij onze inrich-

tingen en diensten. Tijdens de wedstrijddag strij-

den de BHV-teams van de verschillende locaties 

tegen elkaar. We brengen collega’s in situaties 

die misschien niet zo vaak voorkomen. We reiken 

dus nieuwe dingen aan of leggen extra aandacht 

op een bepaald stukje beleid. Naast kennisover-

dracht is het doel ook om het gewoon gezellig met 

elkaar te hebben”, vertelt Vincent. “Bovendien 

kunnen de BHV’ers deze dag aantekenen als een 

oefendag”, legt Ed uit. “Voor de komende editie 

hebben 11 teams zich aangemeld. Er zijn altijd 

een stuk of 5 teams die pauze hebben tussen de 

opdrachten door en je ziet dat zij dan met elkaar 

in gesprek gaan. Over BHV, over het werk maar 

ook over andere dingen. Dat vinden we waar-

devol. Het is een leuke dag voor onze BHV’ers.”

Strijd om de brandblusser-trofee
Dat medewerkers van DJI prestatiegericht zijn, 

blijkt uit de inzet tijdens deze wedstrijddag. “De 

dag bestaat uit meerdere onderdelen. In totaal 

doorloopt ieder team zes praktische scenario’s 

en een theorieronde. De BHV-coördinator krijgt 

daarnaast ook nog een beleidsmatige opdracht 

én er kan een joker ingezet worden op één on-

derdeel voor dubbele punten. Op het eind van de 

dag laten we de eindstand zien en dat vinden de 

deelnemers toch spannend. Het winnende team 

krijgt een brandblusser als wisseltrofee en de bes-

te theoreticus wint een uitgeprint vraagteken. De 

prijs gaat dus helemaal nergens over, maar toch 

is iedereen fanatiek”, aldus Ed. DJI organiseert 

“Naast kennis-
overdracht 

is het doel van 
de wedstrijddag
om het gezellig 

te hebben 
met elkaar.”

Vincent Kok - adviseur DJI
“Maak BHV niet 
onnodig groot en 
zwaar. Zorg dathet 
maatwerk is en 
houd het klein en 
uitvoerbaar.”
Ed Gosman - adviseur bedrijfsvoering 
opleidingsinstituut DJI
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deze dag niet alleen, daarbij krijgen ze hulp van 

verschillende partners. Vincent: “We organise-

ren deze dag in hele goede samenwerking met 

G4S, mensen van de brandweer en het Neder-

lands Instituut Bedrijfs Hulp Verlening (NIBHV). 

De jury bestaat uit gediplomeerde instructeurs 

en zijn ook degenen die de scenario’s hebben 

uitgewerkt.”

Hybride werken: hoe organiseer je veilig-
heid thuis, onderweg en op het werk?

Het thema hybride werken leeft ook bij DJI, ver-

telt Vincent: “Er is binnen DJI veel aandacht voor 

hybride werken. Hoe houden we de BHV op orde, 

ondanks dat veel mensen thuiswerken? We ma-

ken voor BHV een splitsing tussen de kantoor-

panden en inrichtingen. Met name op kantoor 

merken we dat nu meer mensen thuiswerken, 

het lastiger is om voldoende BHV’ers op locatie te 

hebben. Dit is vrijwilligerswerk, je kunt niemand 

dwingen. We zijn hier volop mee bezig.” Ed vult 

aan: “Maar ook iemand die op een afdeling met 

justitiabelen werkt, zou thuis aan een verslag 

kunnen werken. Dus dit treft de hele organisatie. 

Als werkgever heb je een wettelijke verplichting 

hierin, je moet zorgen voor een veilige werkom-

geving, ook als zij thuiswerken. En dat gaat verder 

dan een goede stoel. We zijn nu net klaar met 

een nieuwe aanbesteding voor de opleidingen. 

Ook hierin hebben we gevraagd om advies over 

hybride werken en BHV. Hierop ligt de komende 

tijd onze focus.”

Tips voor organisaties om BHV goed 
in te richten

Vincent en Ed zijn tevreden over hoe de BHV ge-

organiseerd is binnen DJI. Vincent: “Natuurlijk 

zijn er altijd verbeteringen mogelijk, maar de 

BHV-organisatie van DJI ziet er nu heel goed uit. 

Dit is ook een verdienste van de samenwerking 

tussen onze teams en externe partijen zoals de 

brandweer, G4S, NIBHV en het NIPV. Ook op be-

stuurlijk niveau is er afstemmingsoverleg tussen 

Brandweer Nederland en de DJI.

De Dienst Justitiële Inrichtingen 
(DJI) is verantwoordelijk voor de 
dagelijkse zorg van justitiabelen. 
Dit zijn mensen die straffen en 
vrijheidsbenemende maatrege-
len zijn opgelegd door de rechter. 
Met 50 locaties en ruim 15.000 
medewerkers is DJI één van de 
grootste overheidsorganisaties 
van Nederland. De insluiting vindt 
plaats in verschillende soorten in-
richtingen. Er zijn gevangenissen 
en huizen van bewaring voor vol-
wassenen: penitentiaire inrichtingen 
(PI). Ook zijn er speciale inrichtingen 
voor jongeren; Justitiële Jeugdin-
richtingen (JJI). Voor (tbs-)patiënten 
zijn er forensische psychiatrische 
centra (FPC) en voor vreemdelingen 
detentiecentra (DC).

“De komende 
tijd ligt onze 
focus op BHV 
en hybride 
werken.”
Ed Gosman - adviseur 
bedrijfsvoering 
opleidingsinstituut DJI

TIPS VOOR ANDERE 
ORGANISATIES
Doe het er niet bij, maar zie het als on-

derdeel van de bedrijfsvoering. Als je voor 

elkaar krijgt dat de hele organisatie ervan 

overtuigd is dat BHV een onderdeel is van 

de dagelijkse werkzaamheden, dan ga je 

de goede kant op.” Ook Ed heeft advies 

voor organisaties: “Maak het niet te groot 

en niet te zwaar, houd het vooral uitvoer-

baar. Zorg dat het maatwerk is. Kijk goed 

naar de risico’s van je eigen organisatie. 

We denken snel te groot, maar juist door 

het uitvoerbaar en klein te houden kun 

je meer impact maken. Een compacte 

BHV-organisatie dus.”
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BHV.NL en G4S 
spreken waardering 
uit voor BHV’ers 

Zonder steun zou stichting de Dag van de BHV niet bestaan. We zijn 
dan ook blij met bedrijven en organisaties die ons helpen om deze 
dag en dit magazine mogelijk te maken. Zo ook opleiders BHV.NL 
en G4S die partner zijn geworden van de stichting en beiden als 
bestuurslid actief zijn. Hans de Bruyn - directeur bij BHV.NL en Henk 
Altena - Business Unit Manager bij G4S Training & Safety vertellen 
waarom zij deze dag zo belangrijk vinden. 

Waarom zijn jullie partner geworden 
van Dag van de BHV?

Hans: “Als opleider van bedrijfshulpverle-

ners ademen we bij BHV.NL al 28 jaar be-

drijfsveiligheid. Onze trainers zetten zich 

iedere dag in om kundige en zelfverzekerde 

BHV’ers op te leiden. We vinden veiligheid 

belangrijk en dragen het initiatief om men-

sen die zich hiervoor inzetten in het zonne-

tje te zetten dan ook een warm hart toe.”

Henk: “Bij G4S Training & Safety bereiden 

wij de bedrijfshulpverleners voor om capa-

bel en accuraat te handelen als het nodig 

is. Ze staan altijd klaar om voor ons in actie 

te komen. Ik ben dan ook van mening dat 

de BHV-organisatie niet alleen waardering 

verdient na een inzet, maar ook voor het 

feit dat deze groep hulpverleners altijd voor 

ons paraat staat.”

Waarom vinden jullie BHV’ers zo 
enorm belangrijk?

Hans: “Bedrijfshulpverleners zijn niet alleen 

van grote waarde voor bedrijven, maar voor 

de gehele maatschappij. Dankzij bedrijven 

bestaat er in Nederland – naast de profes-

sionele hulpverlening – een groot netwerk 

aan hulpverleners die te hulp kunnen schie-

ten bij kleine incidenten én als professionals 

onderweg zijn. In dat laatste geval redden 

die kostbare minuten levens. Bij BHV.NL 

vinden we het belangrijk dat we ons binnen 

organisaties én in Nederland regelmatig 

beseffen hoe veel geluk we hebben dat deze 

mensen zich hiervoor willen inzetten. Ik 

nodig organisaties die veiligheid serieus 

nemen uit om die waardering voor BHV’ers 

uit te spreken.”

Henk: “Binnen een organisatie zijn het de 

BHV’ers op wie wij rekenen als collega’s of 

bezoekers acute hulp nodig hebben en in 

noodsituaties waarbij misschien wel het 

bedrijfsbelang in gevaar is. Deze BHV’ers 

zijn lang niet altijd zichtbaar en we kunnen 

makkelijk vergeten dat ze er zijn in tijden 

dat hun inzet niet nodig is. ik zie een trend 

die eerder gericht is op verschraling dan op 

uitbreiding. Ik vind dat we daarmee niet 

alleen de veiligheid, maar ook de BHV’ers 

tekortdoen. Dit partnership is een kans om 

daarop aandacht te vestigen en te laten 

zien dat wij als opleider de schouders er-

onder zetten om de BHV’ers in het zonnetje 

te zetten.”

“Ook de 
geestelijke 
gezondheid 
verdient 
aandacht”

Hans de Bruyn,
Directeur bij BHV.NL
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Over G4S Training & Safety

G4S Training & Safety bestaat 27 jaar 

en heeft  6 vesti gingen waar zij rea-

listi sch trainen en oefenen met BH-

V’ers. Ze maken programma’s en 

werkvormen op maat die passen bij 

de organisati e, met als doel cursisten 

capabel maken voor het moment dat 

hij of zij moeten optreden bij een 

noodsituati e. Daarbij steken ze veel 

energie in de kennis van instructeurs 

en streven ze ernaar om hen te bin-

den aan de organisati e.

Over BHV.NL

BHV.NL bestaat 28 jaar en heeft  42 

eigen trainers in dienst. De organi-

sati e maakt zich elke dag sterk voor 

de bedrijfsveiligheid van organisa-

ti es in Nederland door cursussen aan 

te bieden en te adviseren over be-

drijfsveiligheid. Hierbij is veel aan-

dacht voor zekerheid in handelen 

van BHV’ers en zelfvertrouwen. Ook 

kijkt BHV.NL graag samen met orga-

nisati es naar risico’s en veiligheids-

ambiti eplannen.

Hoe kijken jullie naar het thema ‘Werk, 
thuis, op straat: hoe veilig ben jij’?

Hans: “Ik vind dit een goed thema van de 

Dag van de BHV, want BHV’ers zorgen niet 

alleen voor een veilige werkvloer; ook 

onderweg of in thuissituati es kunnen zij 

onveilige situaties eerder signaleren en 

wanneer nodig hulp verlenen. Steeds meer 

mensen vinden het daarom handig om 

EHBO-handelingen onder de knie te heb-

ben. Maar nu mensen vaker thuiswerken 

en door de huidige personeelskrapte, ont-

staat er bij organisati es weleens een tekort 

aan BHV’ers op de werkvloer. Ik vind het 

om die reden belangrijk om de zelfredzaam-

heid van medewerkers te verhogen. 

Bijvoorbeeld door instructi es aan alle per-

soneelsleden te geven. Als iedereen weet 

hoe een AED mee te nemen, wat het alarm-

nummer is en via welke route het pand uit 

te lopen bij een ontruiming, dan maakt dat 

de taak voor BHV’ers een stuk makkelijker. 

Dan word je organisati e veiliger, zonder dat 

je meer BHV’ers opleidt. De BHV’er krijgt 

dan meer een regierol. Daarnaast gaat een 

veilige werkomgeving verder dan het fysieke 

aspect; ook de geestelijke gezondheid 

verdient aandacht. Denk aan grensover-

schrijdend gedrag, geweld en pesten op de 

werkvloer.”

Henk: “Ik sluit me daarbij aan. De huidige 

situati e met personeelstekorten en hybride 

werken zorgt voor extra uitdagingen. Daar-

om kan het zinvol zijn om te kijken naar een 

andere inrichti ng van de BHV-organisati e. 

Je kunt bijvoorbeeld de taken versnipperen 

en mensen aanwijzen die ontruimen of juist 

reanimeren. De BHV’er stuurt dit vervol-

gens aan. Dan heb je minder BHV’ers op de 

werkvloer nodig, maar wel meer getrainde 

mensen die weten wat te doen. Daarbij is 

het meest eff ecti ef om te oefenen in teams 

en scenariogericht aan de slag te gaan. Leg 

die focus op samen trainen. Alleen online 

kennis opdoen is niet voldoende. Het is en 

blijft  daarbij belangrijk om medewerkers 

goed te informeren over een veilige werk-

omgeving, ook thuis. De safety awareness 

beperkt zich niet alleen tot de werkvloer. 

Aandacht, trainen en herhalen zijn key.”

“ Het is en blijft  belangrijk om 
medewerkers goed te informeren 
over een veilige werkomgeving, ook 
thuis. De safety awareness beperkt 
zich niet alleen tot de werkvloer.”

Henk Altena
Business Unit Manager bij G4S
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BHV: iets voor mij?
‘Ik raak snel in paniek’ of ‘ik schrik altijd als iemand bloedt’ zijn veel gemaakte 
opmerkingen door niet-BHV’ers. Maar het mooie is dat je daarmee juist leert omgaan 
als je een BHV-cursus volgt. Bovendien heb je daar niet alleen op je werk iets aan, 
maar ook daarbuiten. Hoe fi jn is het als jij niet machteloos hoeft  toe te kijken als 
er iets met jouw kind, ouder of buurtgenoot gebeurt? Met een training op zak draag 
je een waardevolle steen bij aan de maatschappij. 

Het belang van BHV’ers
Bedrijfshulpverleners zijn interne hulpverleners. Zij zijn bij een 

ongeluk of calamiteit op de werkvloer alti jd als eerst ter plaatse, 

voordat de ambulance of brandweer er is. De aanrijti jd ligt tussen 

de 6 en 15 minuten, en dat zijn cruciale minuten. Minuten, waarin je 

iemands leven kunt redden. Als je bij een hartsti lstand niet meteen 

reanimeert, overlijdt die persoon. Daarom moet iedere organisati e 

ervoor zorgen dat er voldoende BHV’ers in huis zijn. Want zij maken 

het verschil tussen leven en dood. Of tussen ti jdelijk of blijvend letsel. 

Geschikt of ongeschikt?
Iedereen is geschikt om BHV’er te worden. Ook al raak je snel in 

paniek of kun je niet tegen bloed; hiermee leer je omgaan. Als je 

eenmaal de juiste kennis en vaardigheden hebt, kun je deze toepas-

sen. Een belangrijke waarde is moti vati e. Gelukkig zijn veel mensen 

intrinsiek gemoti veerd: zij willen wat kunnen betekenen als iemand 

in hun omgeving iets overkomt. Of het nu op het werk is, thuis omdat 

de ouders een dagje ouder worden of juist omdat de kinderen een 

risicovolle sport beoefenen: zij willen hulp kunnen verlenen als er 

iets gebeurt. 

Over die drempel
Toch is er voor veel mensen nog een drempel. Ze zett en niet zo snel 

de stap om tegen hun werkgever te zeggen ‘ik wil graag BHV’er wor-

den’ of denken ‘dat komt nog wel een keer’. Totdat ze in een situati e 

terechtkomen waarin ze machteloos moeten toekijken. En er is niets 

ergers dan dat. Je hoopt dat je het nooit hoeft  mee te maken, maar 

de realiteit is dat die kans best groot is. Zomaar wat voorbeelden: in 

Nederland krijgen 40 mensen per dag een hartsti lstand, ieder jaar 

is er wel een brand in een verzorgingstehuis, in supermarkten vindt 

gemiddeld iedere maand een reanimati e plaats en op de werkvloer 

gebeuren regelmati g ongelukken. Mensen die dat meemaken en niet 

konden helpen, gaan vaak daarna een cursus volgen. Maar liever ben 

je die vervelende, machteloze situati e voor!  

JE GEEFT IETS TERUG AAN 
DE MAATSCHAPPIJ
Overweeg je om BHV’er te wor-
den? Met een kleine bijdrage kun 
je iets heel groots betekenen voor 
een ander. Jij kunt door te reani-
meren iemands leven redden, wat 
voor het gezin van die persoon 
enorm waardevol is. Door te leren 
eerste hulp te verlenen, kun je dus 
een grote bijdrage aan de maat-
schappij leveren. Binnen de orga-
nisatie waar je werkt, maar ook 
daarbuiten!

BHV

14

BHV IN DE PRAKTIJK



BHV: iets voor mij?
Investeren om het verschil te maken 
Kost het veel ti jd, BHV’er zijn? Nee, dat valt 

gelukkig mee. Je krijgt als eerst een basiscur-

sus waarin goed uitgelegd wordt wat hulpver-

lening is en wat van jou wordt verwacht. Als 

je hulp verleent en het gaat mis, ben je dan 

aansprakelijk? Nee, je bent niet aansprakelijk 

als je iets doet. Als je nalaat hulp te verlenen, 

juist wel. Ook deze wett elijke kaders leer je. 

En natuurlijk vaardigheden zoals reanimeren, 

iemand in stabiele zijligging leggen, aanleg-

gen van verband en branden blussen. Het is 

enorm belangrijk om elk jaar die kennis en 

met name de vaardigheden te herhalen. Door 

ieder jaar te herhalen, train je dit en wordt het 

een automati sme. Je krijgt zelfvertrouwen in 

dat je de handelingen goed kunt uitvoeren en 

handelt met meer zekerheid. Daarop kun je 

terugvallen in situati es waarbij je eerst even 

schrikt, omdat je geconfronteerd wordt met 

een calamiteit. 

TIP VOOR WERKGEVERS!
Voor veel mensen is er een drem-
pel om aan te geven BHV’er te wil-
len worden of om een cursus te 
gaan volgen. Ze willen eigenlijk 
wel, maar denken ‘dat komt nog 
wel een keer’. Terwijl het morgen 
al nodig kan zijn. Ze hebben dan 
nét een extra duwtje in de rug no-
dig. Als je als werkgever alle me-
dewerkers een training geeft , help 
je mensen om over die drempel te 
stappen. Enthousiastelingen kun-
nen dan meteen aan het BHV-team 
toegevoegd worden.

Ook jij kunt het!

REDENEN WAAROM JE 
BHV’ER WILT WORDEN

Waarom zou je bedrijfshulpverlener willen worden en past 
dat wel bij jou? Hier vind je de belangrijkste voordelen om 
BHV’er te willen zijn op een rij:

 JE KUNT IETS VOOR EEN ANDER BETEKENEN
 Als je een BHV-cursus hebt gevolgd, kun je met jouw kennis 
en vaardigheden anderen helpen op het moment dat zij hulp 
nodig hebben. Of het nou gaat om een collega, een dierbare, 
een kennis of onbekende, BHV’er zijn komt overal van pas, 
waar je ook bent. Er kan immers alti jd iets gebeuren, of je nu 
op je werk, thuis, in de sportclub of ergens anders buiten de 
deur bent.

 JE VOORKOMT ONGEVALLEN
Als BHV’er herken je gevaarlijke situati es en ben je je nog 
bewuster van je omgeving. Je bent niet meer zomaar 
ergens aanwezig, want vanuit je rol als hulpverlener kijk je 
ook naar de veiligheid om je heen. Hierdoor kun je 
gevaarlijke situati es ti jdig signaleren, hierop acti e onderne-
men, ze aankaarten en daarmee ongevallen of letsel 
voorkomen.

 JE WEET HOE TE HANDELEN
Er is niets zo erg als machteloos moeten toekijken en niet 
te weten wat je kan doen en of je het goed doet. In een 
BHV-cursus is er een opti male balans tussen leren en 
oefenen. Zo weet je zeker dat wat je leert, je ook in de 
prakti jk kan uitvoeren. Want weten wat je moet doen en 
dit herhaaldelijk oefenen zorgt voor zekerheid in handelen.

 JE BENT BETROKKEN EN WAARDEVOL
Als medewerker met een dubbelrol ben je extra waardevol 
voor je organisati e en collega’s. Door BHV’er te zijn, toon je 
jouw betrokkenheid en help je jouw organisati e te voldoen 
aan de wett elijke verplichti ng van het organiseren van be-
drijfsveiligheid. Jouw betrokkenheid staat daarnaast mooi 
op je LinkedIn profi el en kan ook handig zijn bij bijvoor-
beeld de sportclub waarvan jij of je kinderen lid zijn.

  JE KUNT ONTWIKKELEN EN DOORGROEIEN
Bij het goed inrichten van een bedrijfsnoodorganisati e horen 
verschillende functi es met andere taken en rollen. De inricht-
ing van de bedrijfsnoodorganisati e is deels afh ankelijk van 
de bedrijfsgroott e en risico’s, maar ook van de ambiti e. 
Wij weten niet op welke manier jouw organisati e de bedrijfs-
noodorganisati e (heeft ) inricht, maar het is wel leuk om te 
weten dat het mogelijk is om je verder te ontwikkelen.

1

2
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4

5

AED
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Deborah Verhoeks, Hoofd BHV van gemeente Stichtse Vecht en Evert 
Burgers, Bedrijfsleider ̀ t Kikkerfort Breukelen, zetten zich iedere werkdag 
in voor een ijzersterke BHV-organisatie om zo de veiligheid van bezoekers 
en medewerkers te waarborgen. Zowel in de gemeentelijke kantoren 
als in het zwembad lopen getrainde BHV’ers rond die bij een calamiteit 
precies weten wat te doen. Zelfs in deze tijd van hybride werken. Hoe 
Deborah en Evert deze belangrijke taak op zich nemen, vertellen ze hier. 
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Gemeente Stichtse 
Vecht wil dat iedere 
BHV’er de gebouwen 
door en door kent
Als Hoofd bedrijfshulpverlening, Coördinator Agressie 

en Geweld (CAG) én Arboadviseur vanuit het team 

Mens en Organisatie, zorgt Deborah vanuit haar vak-

gebied voor de veiligheid voor de medewerkers 

en bezoekers van gemeente Stichtse Vecht. “Men 

verwacht op gemeentelijke locaties dat er bij een 

calamiteit een organisatie is die in actie komt en dat 

dit goed is geregeld”, vertelt Deborah. “Toen ik hier 

kwam werken, zag ik veel kansen om de BHV-orga-

nisatie professioneler en beter te organiseren. Samen 

met Crisicom ben ik aan de slag gegaan met enerzijds 

beleids- en ontruimingsplannen en anderzijds praktijk 

en uitvoering. Daarbij hebben we de kennis gebundeld 

en op maat gemaakt voor medewerkers.” 

Evert neemt die taak op zich als het gaat om het 

personeel en de zwemmers bij zwembad ’t Kikkerfort. 

Een verantwoordelijke taak: “In totaal heb ik in mijn 

werkzame periode bij zwembaden al zes keer iemand 

van de bodem afgehaald en gelukkig hebben ze het 

alle zes overleefd. En eigenlijk waren dat situaties 

waarbij ik er niet in had hoeven springen, maar iemand 

anders. Daarom is samen trainen en oefenen ontzet-

tend belangrijk. In een echte situatie is het een stuk 

spannender en daarop moet je voorbereid zijn”, aldus 

Evert.

Van beleid naar uitvoering: 
het belang van oefenen

De organisatie kan op papier goed geregeld zijn, maar 

de praktijk is veel belangrijker. Deborah: “Beleids-

stukken moeten er zijn, maar zijn vrij saai. Ik vind het 

veel belangrijker dat als er een incident is, onze BHV’ers 

het gebouw door en door kennen. Dat ze weten waar 

een monteur in een technische ruimte kan zitten. 

Maar ook dat ze helder kunnen communiceren en 

daadkrachtig handelen. Dit is een kwestie van oefenen 

en herhalen.”

Ook bij Evert staat de praktijk voorop. “In ons zwembad 

moet iedereen in het bezit zijn van een BHV-

diploma, daarmee voldoen we aan het keurmerk 

Veilig & Schoon. Maar natuurlijk is dit ook voor onszelf 

van belang. De kans dat er iets in het zwembad 

gebeurt is niet veel groter dan in het gemeentekan-

toor, maar wel van andere aard. We hebben gemerkt 

dat het soms eng en lastig is om in te grijpen. Een 

reanimatie of brand blussen kun je oefenen, maar 

wanneer dit echt gebeurt, is het een andere beleving. 

Dit moet je met elkaar bespreken en oefenen. Ik ben 

een ontzettende teamspeler en als team moet je er 

voor elkaar zijn in noodsituaties. Dat kan alleen als 

“Ik vind het belangrijk dat onze 
BHV’ers het gebouw door 
en door kennen en weten waar 
een monteur in een technische 
ruimte kan zitten.”
Deborah Verhoeks - hoofd BHV gemeente Stichtse Vecht
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TIPS VOOR ORGANISATIES OM BHV 
GOED IN TE RICHTEN
Een BHV-organisatie om trots op te zijn dus. Maar 
wat is nou dé tip? Deborah en Evert delen een 
advies voor bedrijven.

Deborah: “Wij werken met taakkaarten. Is er een 
melding, dan pakken BHV’ers de juiste taakkaart 
erbij en zien ze stap voor stap wat ze moeten 
doen. Daarnaast gebruiken we een ontruimings-
bord en dat werkt heel fijn. Op dit bord staan alle 
zones van het gebouw weergegeven, waarvan je 
zeker wilt weten dat ze leeg zijn bij een calamiteit. 
Denk aan de kantoren, kantine, kelder, het archief. 
Bij al deze ruimtes hangen magneetstrips die de 
BHV’ers na controle meenemen naar het ontrui-
mingsbord. Zo zien wij, maar ook bijvoorbeeld de 
brandweerlieden, in één oogopslag welke zones 
gecheckt zijn zonder dat je een plattegrond en 
stiften nodig hebt. De ontruiming is niet klaar 
totdat alle strips op het bord zijn.”

Everts tip: “Houd de oefeningen zoveel mogelijk 
werkgericht. Door op je eigen locatie te trainen 
en te oefenen, raak je veel meer vertrouwd met 
de situatie. En voor iedereen zonder BHV-diploma: 
het is zo breed inzetbaar, op je werk én thuis. 
Het is echt voor iedereen een toegevoegde waar-
de om deze kennis in huis te hebben en te kunnen 
helpen.”

“Ook buiten de werkvloer 
zet ik mijn BHV-expertise 

in. Achteraf krijg ik vaak 
kippenvel, omdat ik me 

dan realiseer wat ik voor 
iemand kan betekenen.”

Evert Burgers - bedrijfsleider ‘t Kikkerfort

je getraind bent door specials. Door de trainingen zijn we op elkaar 

ingespeeld en loopt de BHV-organisatie steeds soepeler.”

Hybride werken: genoeg BHV’ers
Bij gemeente Stichtse Vecht is BHV’er zijn een verplicht onderdeel 

van de functie van de bodes. De andere BHV’ers zijn vrijwilligers. 

“We hebben geen moeite om voldoende BHV’ers te vinden. Als 

we een oproep plaatsen, krijg ik veel reacties. BHV zit ook standaard 

in ons inwerkprogramma dus dan hoor je al snel wie er ervaring 

of affiniteit mee heeft”, vertelt Deborah. “Wel kijken we kritischer 

dan voorheen naar hoe vaak iemand op kantoor aanwezig is. Dat 

is in deze tijden van hybride werken belangrijk. Je wilt de veiligheid 

op kantoor waarborgen, ook op vrijdagmiddag. Daarom werken 

wij met een aanwezigheidsrooster, zodat we iedere dag zien hoe-

veel BHV’ers er zijn. Komen we tekort, dan huren we een beveiliger 

met BHV-diploma in. We hebben onze vrijwillige BHV-collega’s nog 

nooit hoeven verplichten naar kantoor te komen en dat willen we 

zo houden. Gelukkig zijn de bodes altijd aanwezig, dat is een goede 

basis. Hen hebben we laatst dan ook in het zonnetje gezet. Die 

waardering is belangrijk.”

Voor het werk, maar óók voor thuis
Bij de zwembadmedewerkers zijn logischerwijs een stuk minder 

thuiswerkers. Ook daar zijn altijd voldoende BHV’ers. En dat is niet 

alleen fijn op de werkplek; ook daarbuiten kunnen zij hun BHV-skills 

inzetten. Evert vertelt: “Je merkt dat je als BHV’er ook buiten de 

werkvloer je expertise en ervaring inzet wanneer dat nodig is. Dat 

is mezelf ook al vaker overkomen. Op het moment zelf denk je er 

niet over na en handel je op de automatische piloot, maar later 
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krijg je kippenvel omdat je je realiseert wat je voor 

iemand kan betekenen.”

Deborah bevesti gt dat: “Dit is ook bij het werven 

van BHV’ers extra moti verend. Je doet het niet alleen 

voor je werk, maar ook voor thuis. Voor je ouders 

en voor je kinderen. Het is overal relevant. Zelf merk 

ik ook dat ik bij een ongeval insti ncti ef reageer, terwijl 

anderen machteloos moeten toekijken.”

Trots op de BHV’ers 
Bij gemeente Sti chtse Vecht is veel aandacht voor 

BHV dus. Maar; zijn Deborah en Evert tevreden? 

“Ik vind dat we het goed geregeld hebben”, aldus 

Deborah. “Ik ben heel trots op het feit dat als er 

bijvoorbeeld iemand onwel wordt, onze BHV’ers snel 

ter plaatse zijn en de juiste handelingen verrichten. 

Wanneer nodig gaan ze zelfs met die persoon mee 

naar het ziekenhuis, de huisarts of naar huis. Dat 

gaat bijna verder dan wat verplicht is, maar dat is 

een stukje dienstverlening.”

Ook Evert is tevreden: “Ik ben absoluut tevreden 

over onze BHV-kwaliteit en hoe we incidenten op-

lossen. De laatste paar keer dat we een ambulance 

nodig hadden, zeiden de professionele hulpverleners 

‘jullie hebben top gehandeld’. Dat maakt mij trots. 

Maar waar ik ook ben en wat ik ook doe, ik kijk alti jd 

hoe het beter, sneller of makkelijker kan.”

“Binnen zes minuten”

COLUMN

Stel, je bent onderweg voor of naar je werk. 
Je ziet dat de bestuurder van de auto voor je on-
wel wordt en in de berm tot sti lstand komt. Elke 
dag krijgen veerti g mensen in ons land buiten 
het ziekenhuis een hartsti lstand. Snel handelen 
is dan essenti eel. Om de overlevingskans van 
het slachtoff er te vergroten en blijvende schade 
te voorkomen of beperken, is het belangrijk om 
binnen zes minuten starten met reanimati e en 
een AED aan te sluiten.

Maar we zijn, vooral door corona, anders gaan werken. We wis-

selen thuiswerken en kantoor of op straat af, als dat mogelijk is. 

Stel, je zit in een digitale vergadering met meerdere deelnemers 

en je ziet in je scherm dat iemand onwel wordt. Heb je al eens 

nagedacht wat je dan kan doen of moet doen? Weet je eigenlijk 

wel waar hij of zij zich bevindt? Hoe kun je in jouw organisati e 

regelen dat je ook in digitale noodsituati es hulp kan bieden? 

Zomaar enkele vragen waar niet alleen een BHV’er, maar elke 

collega mee te maken kan krijgen.

Maar we zijn, vooral door corona, anders gaan werken. We wis-

selen thuiswerken en kantoor of op straat af, als dat mogelijk is. 

Stel, je zit in een digitale vergadering met meerdere deelnemers 

en je ziet in je scherm dat iemand onwel wordt. Heb je al eens 

nagedacht wat je dan kan doen of moet doen? Weet je eigenlijk 

wel waar hij of zij zich bevindt? Hoe kun je in jouw organisati e 

regelen dat je ook in digitale noodsituati es hulp kan bieden? 

Zomaar enkele vragen waar niet alleen een BHV’er, maar elke 

collega mee te maken kan krijgen.

We hebben binnen de politi e inmiddels zo’n 8000 BHV’ers door 

het hele land, dat is bijna 1 op de 8 collega’s. Zo kunnen we in elk 

politi ebureau alti jd hulp kunnen bieden in acute noodsituati es. 

Goed voorbereid zorgen we samen voor de veiligheid op de 

werkvloer, op straat, op het sportveld of waar dan ook. Want 

het kan overal gebeuren, het kan iedereen gebeuren.

Maar ook de collega die geen BHV’er is of wordt, kan helpen. 

Bijvoorbeeld door nu uit te zoeken wie de BHV’ers zijn, welk 

nummer je belt bij een calamiteit of wat de vluchtroute is bij een 

brand of ontruiming. Zo maken we het veiliger als elke seconde 

telt. Met elkaar voor elkaar. Want BHV, daar red je levens mee.

Henk van Essen, korpschef politi e
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Wall of Fame
In deze wall of fame vind je een overzicht van een aantal 
initi ati even en acti viteiten die deelnemende organisati es 
in 2021 online hebben gedeeld. #dvdbhv #dagvandebhv

SOCIALS
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Deel ook jullie acti viteiten en gebruik daarbij de hashtag 
#dvdbhv #dagvandebhv



Partners 
Dag van de BHV

“Quinton 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 werk-

gever 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 cala-

miteit. Zij doen dit voor hun collega’s maar ook 

voor alle bezoekers binnen het bedrijf.

Zonder de bedrijfshulpverleners is de Bedrijfs- 

hulpverlening (BHV) organisati e 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 bedrijfshulp-

verleners in het land, in het zonnetje zett en en 

onze waardering en respect uitspreken”.

Sandra Voorsluijs-den Hollander,
Operati oneel Directeur Quinton
Stephan den Hollander,
Directeur Quinton

Als opleider van bedrijfshulpverleners ademen 

we bij BHV.NL al 28 jaar bedrijfsveiligheid. Onze 

trainers zett en zich iedere dag in om kundige en 

zelfverzekerde BHV’ers op te leiden. We vinden 

veiligheid belangrijk en dragen het initi ati ef om 

mensen die zich hiervoor inzett en in het zonnetje 

te zett en dan ook een warm hart toe

Bedrijfshulpverleners zijn niet alleen van grote 

waarde voor bedrijven, maar voor de gehele maat-

schappij. Dankzij bedrijven bestaat er in Nederland 

– naast de professionele hulpverlening – een groot 

netwerk aan hulpverleners die te hulp kunnen 

schieten bij kleine incidenten én als professionals 

onderweg zijn. In dat laatste geval redden die 

kostbare minuten levens. Bij BHV.NL vinden we 

het belangrijk dat we ons binnen organisati es én 

in Nederland regelmati g beseff en hoe veel geluk 

we hebben dat deze mensen zich hiervoor willen 

inzett en.”

Hans de Bruyn,
Directeur bij BHV.NL
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Binnen een organisati e zijn het de BHV’ers op wie 

wij rekenen als collega’s of bezoekers acute hulp 

nodig hebben en in noodsituati es waarbij misschien 

wel het bedrijfsbelang in gevaar is. Deze BHV’ers zijn 

lang niet alti jd zichtbaar en we kunnen makkelijk 

vergeten dat ze er zijn in ti jden dat hun inzet niet 

nodig is.

Bij G4S Training & Safety bereiden wij de be-

drijfshulpverleners voor, om capabel en accuraat 

te reageren en te handelen als het nodig is. Ze staan 

alti jd klaar om voor ons in acti e te komen. Ik ben dan 

ook van mening dat de BHV-organisati e niet alleen 

waardering verdient na een inzet, maar ook voor 

het feit dat deze groep hulpverleners alti jd voor 

ons paraat staat. Deze waardering laten we door 

het jaar heen blijken, maar dat doen we zeker op 

de “Dag van de BHV”, een dag die in het teken staat 

van onze collega’s die deze taak voor ons uitvoeren.

Daarom is G4S Training & Safety met trots Part-

ner van de Sti chti ng Dag van de BHV. Wij mogen 

ze opleiden en trainen, maar zij zijn het die onze 

waardering verdienen.

Henk Altena
Business Unit Manager bij G4S

“Al vanaf het allereerste begin 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 calami-

teit? 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. Economi-

sche 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

“Als iedere seconde telt” rekent u op hulp van 

politi e, ambulance en brandweer. Professionals 

die dag en nacht klaar staan voor ieders veiligheid. 

Maar wat als het echt lett erlijk om seconden gaat?

Bijvoorbeeld bij een beginnende brand, een slag-

aderlijke bloeding of een hartaanval? Om u een 

voorbeeld te geven: in ons land krijgen elke dag 

35 mensen een hartaanval buiten het ziekenhuis. 

Dan zijn de eerste minuten bepalend om de over-

levingskans van het slachtoff er te vergroten en 

blijvende schade te voorkomen.

Bedrijfshulpverleners zijn vaak als eerste ter plek-

ke en kunnen van levensbelang zijn. Daarom steun 

ik de Dag van de Bedrijfshulpverlening van harte.

Henk van Essen
Korpschef Politie

23



Wij steunen
Dag van de BHV,
u ook? Tip! Noteer alvast in je agenda. 

Maandag 6 november 2023 Dag van de BHV

Partners
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