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Risico Scan Bedrijfshulpverlening

GRATIS

Doe wat nodig is en steek geen tijd en energie in wat niet nodig is!
Dit bespaart u tijd en geld.
Via onze gratis Risico Scan, waarvoor wij vrijblijvend bij u langs komen voor wij een
afspraak maken over de training, inventariseren we wat in uw bedrijf de
belangrijkste risico’s zijn en passen ons voorstel daarop aan.
Punten waar wij naar kijken bij de Risico Scan:
• Aard van het bedrijf, welke
werkzaamheden
• In welke tijd welke hulp aanwezig kan zijn
• Mogelijkheden en middelen
• Omgeving
• Doelgroep
• Aantal personen dat aanwezig is of kan
zijn, kinderen of volwassenen
• Enz. enz.
De standaard BHV-onderdelen komen
natuurlijk aan bod, maar de meeste nadruk wordt gelegd op die onderdelen die voor
uw bedrijf van belang zijn.

BHV in uw bedrijf verplicht
Om de gevolgen van brand en ongevallen te beperken,
is ieder bedrijf verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te
regelen.
Bedrijfshulpverleners zorgen dat er snel en effectief
hulp wordt geboden bij incidenten, zo nodig totdat
brandweer, ambulance en politie zijn gearriveerd.
Iedere werkgever moet zorgen dat de deskundige bijstand op het gebied van BHV is
geregeld. De taken van een BHV'er en de risico's binnen het bedrijf bepalen het
aantal bedrijfshulpverleners. Er moeten voldoende BHV-ers aanwezig zijn om een
kleine calamiteit aan te kunnen.
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ISO certificering
TvK Instructie is ISO 9001 gecertificeerd en mag dus ook een certificaat blijven
uitgeven voor de verzorgde BHV trainingen.
Indien u kiest voor NIBHV-certificering zullen wij bij de
basisopleiding meer nadruk leggen op het door het NIBHV
voorgeschreven programma, bij de herhalingen gaan we dan meer
aandacht besteden aan het speciaal op het bedrijf toegesneden
trainingsprogramma.
De mogelijkheid bestaat om de BHV-opleiding in één dag te verzorgen, hierbij
worden alle onderdelen behandeld.
Voor de herhalingen stellen we in overleg met u een meerjarenprogramma op zodat
elk jaar enkele onderdelen speciaal uitgelicht worden.
De procedures uit het Bedrijfsnoodplan vormen de basis voor
het opzetten van de oefeningen. Afhankelijk van de
complexiteit (aard, grootte, ligging) van het bedrijf maken we
bij het bedenken van oefeningen gebruik van de scenario’s die
in het bedrijf kunnen optreden.
Een aantal voorbeelden zijn:
•
•
•
•

een
een
een
een

klein ongeval dat door de BHV kan worden afgehandeld
brandje dat door de BHV kan worden geblust
ontruiming van een afdeling
ontruiming van het hele bedrijf

Het lesmateriaal wordt door ons naar keuze
aangeleverd als boek, dvd of usb stick.
Bel of mail ons gerust om een afspraak te
maken of voor meer informatie!
Wij komen voor de BHV-training graag naar u toe (evt. met onze Mobiele
Safety Trainer), maar ook op onze eigen trainingslocatie in Emmeloord
bieden we veel mogelijkheden.
Trainingslocatie:
Escudo 17-19
8305 BM Emmeloord
tel. 0527-699535
mob. O6-10905863

www.tvkinstructie.nl
www.multimobibox.nl
www.mobielesafetytrainer.nl

info@tvkinstructie.nl
info@multimobibox.nl
info@mobielesafetytrainer.nl
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