Onze trainingen Over ons
Wij leveren een totaalpakket aan
trainingsmogelijkheden. Op deze manier
bent u voorbereid op alle mogelijke
facetten van een calamiteit.
Denk aan:
•	BHV Trainingen
(Basis, Hoofd BHV, Herhaling).
•	EHBO trainingen (speciaal gericht op
kinderen, volwassenen, minder validen).
•	AED Trainingen.
•	Kleine blusmiddelen training.
•	BHV Ontruimings oefeningen.
Voordelen
•	Instructie op eigen locatie, hierdoor risico
bewustwording eigen werkplek.
•	Op maat gemaakt, hierdoor worden de
risico’s binnen uw organisatie behandeld
en besproken.
•	Geen reiskosten en reistijd personeel.

BRN Brandbeveiliging

BRN Brandbeveiliging is ontstaan nadat
we vanuit ons vak (brandweerman)
hadden geconstateerd dat BHV
opleidingen veel praktischer, meer op
maat en realistischer kunnen dan tot
nu het geval is geweest.
Instructie krijgen van mensen die daadwerkelijk in de praktijk te maken krijgen met
noodsituaties (brand/medische noodgevallen)
is een belangrijk speerpunt in ons bedrijf.
Van hen hoor je niet de standaardinstructies
maar zij kunnen met hun ervaring, kennis en
kunde ter plekke op locatie kijken naar
wat er nodig is, waar de risico’s liggen en
oefeningen het beste evalueren.
Onze instructeurs zijn allemaal officieel
gediplomeerd. Wij verzorgen de certificering
vanuit BRN Brandbeveiliging of vanuit het
NIBHV.

brnbrandbeveiliging

Korte Linschoten westzijde 17
3461 EA Linschoten
Mobiel: 06 251 98 023
Mobiel: 06 524 47 935

info@brnbrandbeveiliging.nl
www.brnbrandbeveiliging.nl

BHV training
Weet u hoe te handelen bij een
bedrijfsongeval, brand of calamiteit?

BedrijfsHulpVerlening (BHV)

De taken van een BHV’er zijn:

Bij bedrijfshulpverlening (BHV) geven werknemers hulp bij onveilige
situaties in het bedrijf. Een BHV’er weet bijvoorbeeld hoe hij mensen uit een
brandend gebouw moet krijgen. Of hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet
geven. Zo zorgt hij ervoor dat werknemers en bezoekers geen of zo weinig
mogelijk verwondingen en schade oplopen.

•	Eerste hulp geven bij ongevallen.
•	Brand bestrijden en de gevolgen van
ongevallen beperken.
•	Alarmeren en evacueren van alle personen
in het bedrijf in noodsituaties.

Werkgevers zijn verplicht om er voor te
zorgen dat werknemers en cliënten op een
gezonde en veilige manier in een bedrijf of
instelling kunnen verblijven. Een goed
gestructureerde en effectieve organisatie van
de bedrijfshulpverlening zorgt zo’n omgeving.
Artikel 3 uit de Arbo-wet geeft aan dat:
“De werkgever moet zorgen voor de veiligheid
en de gezondheid van de werknemers inzake
alle met de arbeid verbonden aspecten.”
Dit houdt in dat de werkgever moet zorgen
voor optimale werkomstandigheden voor zijn
medewerkers binnen het bedrijf.
Om aan deze verplichting te voldoen,
moeten werkgevers zich laten bijstaan door
één of meer werknemers die door hem zijn
aangewezen als bedrijfshulpverleners
(artikel 15 Arbo-wet).
Voor alle duidelijkheid wordt daaraan toegevoegd dat het verlenen van de bijstand in
elk geval inhoudt:
“Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen,
het beperken en het bestrijden van brand en
het beperken van de gevolgen van ongevallen en het in noodsituaties alarmeren en
evacueren van alle werknemers en andere
personen in het bedrijf of de inrichting.”

Om die taken naar behoren te kunnen
vervullen, moeten de bedrijfshulpverleners
adequaat zijn opgeleid en uitgerust.
Daarnaast moeten ze voldoende in aantal
aanwezig en goed georganiseerd zijn.
De belangrijkste maatgevende factoren
waarmee rekening moet worden gehouden
bij de opzet van de BHV zijn:
•	De aard, grootte en ligging van de organisatie.
•	De in de organisatie aanwezige gevaren
(ook gevaren vanuit de omgeving) en
de voor de organisatie maatgevende
brand-scenario’s.
•	Het aantal aanwezige werknemers en
anderen (inclusief de tijdstippen waarop zij
aanwezig zijn).
•	Het aantal niet zelfredzame personen
(zij die zichzelf in een noodgeval niet zelfstandig in veiligheid kunnen brengen).
•	De opkomsttijd van de professionele
hulpverleningsdiensten.
•	De aanwezigheid van een infrastructuur op
het gebied van arbeidsomstandigheden.
•	De samenwerkingsmogelijkheden met
andere organisaties.
•	De aantoonbare aanwezige deskundigheid.
•	De bekendheid van werknemers en
anderen met de ontruimingsprocedure.

Als de BHV’er de brand of het ongeval niet
(meer) aan kan, moet de werkgever ervoor
zorgen dat er hulp van buiten het bedrijf
wordt ingeroepen: politie, brandweer of
ambulance.

Trainers met ervaring
Wij verzorgen BHV trainingen voor zowel
1 persoon als voor meerdere personen.
Bij meerdere personen is het ook aantrekkelijk om trainingen op de locatie van
bedrijf zelf te organiseren. Deze trainingen
worden dan ook op maat gegeven.
Dit doen wij met echte ambulance en brandweer hulpverleners. Instructeurs met ervaring
en die dus daadwerkelijk bij calamiteiten bij u
aan de deur komen.
Hierdoor krijg je praktische uitleg,
waardoor je snel en adequaat kan reageren
in geval van nood.
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