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Bedrijfsnoodplan
Ieder bedrijf moet nadenken over een goed bedrijfsnoodplan. 

Volgens artikel 15 van de arbowetgeving dienen uw bedrijfshulpverleners 
beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn ze zodanig in 
aantal en zodanig georganiseerd dat zij de BHV taken naar behoren kunnen 
vervullen.

Wat is voldoende in aantal? Wat is voldoende opgeleid en georganiseerd? 
En welke uitrusting is er dan benodigd? Een bedrijfsnoodplan geeft antwoord
op deze vragen.

Maatwerk
Elk bedrijf in Nederland is verplicht zich voor te bereiden op noodsituaties. Het is daarom 
handig en vaak zelfs verplicht om een bedrijfsnoodplan te hebben. Ongeacht de grootte van het 
bedrijf of complexiteit van de werkzaamheden.
BHV is daarom maatwerk, en hoe groter de organisatie hoe beter u hier over na dient te denken 
en hoe meer maatregelen er getroffen dienen te worden.

Aansluiting bij de RI&E, opleiding en oefening
Het bedrijfsnoodplan hoort aan te sluiten bij de opleiding van de BHV’er. Immers: Een lasbedrijf 
zal niet te maken krijgen met verdrinkingsongevallen en een zwembad niet met brandwonden.
Door de RI&E te raadplegen bij het opstellen zorgt u ervoor dat deze aansluiting op de restrisico’s 
er ook daadwerkelijk is. Een goede BHV opleider vraagt naar uw bedrijfsnoodplan vóór hij een 
opleiding bij u op het bedrijf komt geven zodat hij de opleiding kan aanpassen aan uw behoeften.

Het bedrijfsnoodplan dient wettelijk gezien minimaal eenmaal per jaar geoefend te worden. Deze 
oefening is niet enkel een kwestie van “even met zijn allen naar buiten” maar moet ook voorbereid 
en geëvalueerd worden. Bij een inspectie dient u dit aan te tonen.

Opstellen van een bedrijfsnoodplan
Als u niet dagelijks met veiligheidskunde bezig bent, kan een bedrijfsnoodplan een tijdrovende 
klus zijn. In dit geval kan Certified Services met u een plan opstellen zodat u snel en doeltreffend 
de zaken op orde heeft.

Heeft u een organisatie waarbij bedrijfshulpverlening een zeer belangrijk thema is door de aard 
van het werk en de complexiteit? Dan kunt u er ook voor kiezen op de opleiding Hoofd BHV te 
volgen. In deze cursus, wordt in tegenstelling tot de Ploegleider BHV (die zich richt op de 
aansturing van de BHV), vooral de nadruk gelegd op hoe u een goed bedrijfsnoodplan schrijft én 
onderhoudt!

Bedrijfsnoodplannen worden bij Certified Services opgesteld aan de hand van de Nederlandse 
norm NEN 8112:2017 en voldoen daarmee aan de laatste wet- en regelgeving op dit gebied.

Het bedrijfsnoodplan  is inbegrepen bij het Arbozorgsysteem.

Meer informatie of een afspraak maken?
Neem contact op met uw vaste Certified Services adviseur of neem contact op met onze 
binnendienst via info@certifiedservices.nl of +31 (0)85 489 1779
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