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Vanaf 1 september is de nieuwe site 

van BRN Brandbeveiliging online. 

Neem een kijkje op 

www.brnbrandbeveiliging.nl!

Regionale samenwerking

‘HET IS BRANDBEVEILIGING 
MET KOP EN STAART’

ten doen. Maar in de praktijk? Daar ont-

breekt het vaak aan de juiste adequate 

kennis. Veel bedrijven die BHV-trainingen 

aanbieden, geven meer algemene trainin-

gen, niet toegespitst op de instelling waar 

ze de training verzorgen. Wij vonden dat 

dit veel specifieker moet kunnen!’, vertelt 

Nico. En zo werd BRN Brandbeveiliging 

geboren: hét adres voor alle vraagstukken 

rondom bedrijfshulpverlening en brand-

beveiliging.

PASSIE IS HET TOVERWOORD!
Volgens Nico denken bedrijven vaak dat 

ze het goed geregeld hebben: er is veel 

geld uitgegeven aan blusmiddelen en 

ook heeft het personeel een training 

gevolgd. Toch blijkt dan in geval van 

nood dat dit niet voldoende is. ‘De filoso-

fie is dat we enkel en alleen werken met 

praktijkmensen, die daadwerkelijk in de 

hulpverleningsbranche werken. Van het 

installeren van de brandblussers tot het 

Met hun baan als brandweerman kwamen 

Nico Langhout en zijn compagnon Bon-

ne-René van Ringelesteijn vaak bij bedrij-

ven binnen, waar de brandbeveiliging en 

de kennis wat betreft bedrijfshulpverle-

ning te kort bleken te schieten in geval 

van nood. ‘Het is zo belangrijk dat je als 

hulpverlener op de juiste manier wordt 

opgevangen door medewerkers. Veel van 

hen hebben een BHV-training gevolgd 

en weten in theorie precies wat ze moe-

geven van de trainingen: we werken alleen 

met mensen uit het vak’, vertelt Nico. Dit 

zorgt er voor dat de brandbeveiliging en 

bedrijfshulpverlening wordt aangebracht, 

gecontroleerd en uitgelegd door mensen 

die voldoende praktijkervaring hebben 

om de juiste adviezen te kunnen geven. 

Ook kunnen er voorbeelden uit de prak-

tijk gedeeld worden. ‘Het is zo belangrijk 

dat iemand die een BHV-training heeft 

gevolgd juist níet dat vissengraatje gaat 

proberen aan te leggen op een heftige 

bloeding, zoals hij misschien uit het cur-

susboekje heeft geleerd. Dichtdrukken 

met het eerste de beste stuk textiel dat 

je kunt vinden en direct hulp inschakelen! 

Dát is adequaat handelen.’

‘Een aantal weken geleden heeft BRN 

Brandbeveiliging hier op onze locatie een 

BHV-training verzorgd. Onze medewer-

kers hebben zo veel geleerd en ze zijn nog 

nooit zo enthousiast geweest over een 

dag BHV!’, vertelt Carmen enthousiast. 

Nico hoort haar complimenten glunde-

rend aan: ‘We zijn natuurlijk heel erg blij 

en trots dat Groenendijk zo enthousiast 

is. Dat is precies wat we willen bereiken 

met onze trainingen: dat mensen er écht 

iets van opsteken!’ Nico kwam een aantal 

maanden geleden in contact met Jan-Wil-

lem van Laar en Irma Verkleij, manager 

logistiek en medewerkster facilitair bij 

Groenendijk Bedrijfskleding. ‘Die klik 

was er meteen’, vertelt Nico. Carmen kan 

dat wel verklaren. ‘Ons bedrijf bestaat 

sinds 1997, een aantal jaren ouder dan 

BRN Brandbeveiliging. Maar toch is met 

hetzelfde ondernemende enthousiasme 

begonnen met het bedrijf. Het gaat om 

passie voor je vak, dat herken ik in Nico 

helemaal!’ Nico: ‘Ja, dat is echt zo. Passie 

is het toverwoord!’

Bij Groenendijk Bedrijfskleding kan ieder-

een terecht voor alle soorten veiligheids-

kleding, voor de hoogwerker, de timmer-

BRN BRANDBEVEILIGING EN 
GROENENDIJK BEDRIJFSKLEDING
Twee Woerdense bedrijven. Eén met jarenlange ervaring, één pas net gestart. En toch is er een 

mooie samenwerking ontstaan tussen Groenendijk Bedrijfskleding en BRN Brandbeveiliging. 

Ondanks hun verschil in leeftijd, hebben beide bedrijven een hoop raakvlakken. Aan tafel zitten 

Carmen Groenendijk, verantwoordelijk voor de marketing en communicatie bij Groenendijk 

Bedrijfskleding, en Nico Langhout, eigenaar van BRN Brandbeveiliging. Tijd voor een gesprek 

over brandbeveiliging, bedrijfshulpverlening (BHV) en een mooie Woerdense samenwerking.
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Groenendijk Bedrijfskleding
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man en schilder om de hoek tot aan de 

grote klanten als Schiphol, Nederlandse 

Spoorwegen, Securitas en KPN. Carmen 

vertelt: ‘We hebben in augustus 2014 ons 

kantoor en showroom in België geopend. 

Maar hoe groot we ook worden, persoon-

lijk contact hebben wij hoog in het vaan-

del staan! Ook dat herken ik heel erg bij 

BRN Brandbeveiliging. Klanten kunnen bij 

ons met al hun vragen en wensen terecht.’ 

Nico vult aan: ‘Dat is ook de kracht van 

BRN Brandbeveiliging: dat persoonlijke 

contact met klanten. We blijven betrok-

ken, van installatie en uitleg tot nazorg als 

er daadwerkelijk een ongeval heeft plaats-

gevonden.’ Carmen heeft ook ervaren dat 

deze manier van werken bij BRN Brand-

beveiliging goed werkt. ‘We hebben nu 

echt het gevoel dat de medewerkers 

goed weten wat ze moeten doen in geval 

van nood. Niet alleen EHBO, maar ook de 

brandblussers, brandmeldcentrales en 

noodplannen worden behandeld. Het is 

echt brandbeveiliging met kop en staart!’

Bonne-René van Ringelesteijn, 
Irma Verkleij, 

Jan-Willem van Laar 
en Nico Langhout.

‘Service- en dienst-
verlening op maat’


