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BHV 
Bedrijfshulpverleningsorganisatie

VOOR JOU



Wet- en regelgeving

Aanpak risico’s en BHV op basis van afspraken in 

Arbocatalogus Platte Daken

Arbowet: artikel 15 

Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening 

Arbobesluit: artikel 2.16 t/m 2.22 

artikel 3.6 t/m 3.10 en artikel 3.25



Arbeidsomstandighedenwet

• Een bedrijfshulpverleningsorganisatie in elk bedrijf

• BHV maakt deel uit van het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid

• Doel BHV-organisatie: het zoveel mogelijk beperken van nadelige gevolgen 
(veroorzaakt door ongevallen en onverwachte calamiteiten) voor werknemers 
en andere aanwezigen in het bedrijf



Maatgevende factoren

Inrichting BHV-organisatie op basis van de bedrijfs RI+E (zie ook www.sbd.nl)

• De aard, de grootte, de ligging en/of inrichting

• De in het bedrijf / branche aanwezige risico’s

• Aantal  te verwachten werknemers en derden

• De opkomsttijd van brandweer en andere hulpverleningsorganisaties

• Samenwerking met anderen en externe deskundige



Bedrijfshulpverlening dakenbranche

• Bedrijfsnoodplan
• Aantal BHV-ers
• BHV binnen 3 à 4 minuten aanwezig zijn
• Opleiding/training BHV’er aangepast aan de te verwachten 

gevaren
• Procedure BHV-er, alleenwerker
• BHV-organisatie duidelijk communiceren met andere aanwezige 

partijen



Bedrijfshulpverlening dakenbranche CAO BIKUDAK 

• Art. 14. Arbeidsomstandigheden, lid 1 (brandblussers)

• Art. 14 Arbeidsomstandigheden, lid 2 (EHBO)

• Art. 14. Arbeidsomstandigheden, lid 4 (PBM)



1e Taak BHV’ers: voorpostfunctie

• Voorpostfunctie ambulance, brandweer of politie

• Professionals nemen direct het bevel over

• BHV’er voorziet hen van relevante informatie



T

Taken BHV’ers (minimaal)

• Verlenen van eerste hulp bij ongevallen

• Beperken en bestrijden van brand

• Beperken van de gevolgen van ongevallen

• Alarmeren en evacueren van werknemers en andere personen

• Begeleiden van externe hulpverleners c.q. diensten



Bevoegdheden BHV’er

Vastgelegd:

• Na alarmering zijn werkzaamheden kunnen neerleggen

• Zijn functie als BHV’er bekend



Opleiding en oefening

• Wie is verantwoordelijk voor periodiek oefenen

• BHV’er moet minimaal 8 uur per 2 jaar besteden aan 
herhaling van het geleerde in de opleiding en ervaring in de 
praktijk



Aantal BHV’ers

• Aantal BHV’ers blijkt uit de bedrijfs- / branche-RI+E

• Aantal BHV’ers moet zijn afgestemd op de risico’s

• 1 Goed opgeleide BHV’er per project aanwezig

• BHV’er moet op het project bekend en herkenbaar zijn

• Vervanging moet ook geregeld zijn



Alléén werken / Alléénwerker en BHV

• Bij alléén werken moet er altijd voldoende toezicht zijn

• Alléén werkende medewerkers en meldingsplicht

• Voldoende toezicht en/of automatisch werkende apparatuur

• BHV-plan en procedure alleen werken



BHV–plan 

• Bedrijfshulpverlening

• Brandbestrijding

• Redding

• Middelen

• Milieu 

• Organisatie



BHV’plan vastleggen 

• BHV’plan aanwezig op afgesproken centraal punt

• Alarmnummer 112 of intern alarmnummer

• Procedure bij brand

• Ontruimingsprocedure

• Instructies plattegrond in verband met vluchtwegen, nooduitgangen, 
blusmiddelen en verzamelpunt





Toolbox

DANK VOOR UW AANDACHT!

Meer informatie: www.sbd.nl
www.arbocatalogus-plattedaken.nl 

http://www.sbd.nl/

