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Bedrijfshulpverlening
Een goede BHV-organisatie met goed getrainde BHV’ers is van levensbelang 
voor een onderneming. Bij ongevallen en calamiteiten is de BHV’er getraind 
om schade aan de organisatie, uw klanten en medewerkers te beperken. 
Zij maken het mogelijk dat u weer snel aan het werk kunt!

Uit de arbowet blijkt dat ieder bedrijf zorg moet dragen voor een 
BHV-organisatie. De BHV’er zelf is de drijvende factor achter deze BHV 
organisatie. Een adequaat getrainde bedrijfshulpverlener weet in geval van een 
calamiteit op de juiste manier te handelen.

BHV open inschrijving
Meerdere keren per maand geven we op diverse locaties in het land opleidingen BHV.
Deze opleidingen zijn zeer geschikt om weer up to date te zijn en worden afgesloten met een 
CIBOT certificaat Bedrijfshulpverlener.

BHV in-company
Voor de wat grotere bedrijven is het vanaf 6 BHV’ers interessant om de BHV opleiding op uw eigen 
locatie te laten plaatsvinden. Dit zorgt voor een betere afstemming op de risico’s binnen uw 
bedrijf. Ook zijn uw BHV’ers na een opleiding bij u op het bedrijf nog beter op elkaar ingespeeld. 
Vanaf 6 personen kan een in-company opleiding al stukken goedkoper zijn.

BHV doorlopend trainen
Uit onderzoek blijkt dat trainingen het meest effectief zijn als ze korter duren, maar vaker 
plaatsvinden. High frequency, low dose wordt dit ook wel genoemd. Certified Services heeft 
hiervoor een speciaal programma, waarbij we 1x per kwartaal of 1x per half jaar bij u op het 
bedrijf komen trainen. Dit zorgt er voor dat de BHV’ers nog beter op elkaar ingespeeld raken, zij 
vaker aan BHV denken en medewerkers beter kunnen handelen. Bijkomend voordeel is dat u 
nooit uw medewerkers “een dag kwijt bent”, want wij trainen 3 à 4 uur per keer zodat uw collega’s 
de rest van de dag nog werkzaam kunnen zijn.

Deze aanpak ontvangt zeer goede reacties: voornamelijk de deelnemers geven aan dat BHV altijd 
top of mind is, iets wat zeer belangrijk kan zijn in een stressvolle situatie. Ieder jaar ontvangt u een 
nieuw certificaat BHV. 

Arbowet artikel 15
In de arbowet staat letterlijk dat u één of meer collega’s moet aanwijzen als BHV’er en dat de 
werkgever verantwoordelijk is voor voldoende scholing en onderricht afgestemd op de risico’s 
binnen het bedrijf. Neem dit niet te licht op! U dient goed na te denken over BHV door een 
bedrijfsnoodplan op te stellen. Ook dit kunnen wij voor u opstellen.

Maak werk van bedrijfsveiligheid, want ook u wilt toch dat uw collega’s op een feestje zeggen:
“Oh, maar bij ons is dat wel geregeld!”

Meer informatie of inschrijven?
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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