
 

 

 

 

 

 

Vijf tips voor het inrichten van een goede BHV-organisatie 
 

 

1. Inventariseer de behoefte in een risicoanalyse. 

G4S Training & Safety adviseert om voldoende medewerkers tot BHV’er op te leiden. Het feitelijke 

aantal BHV’ers kan per organisatie verschillen. Dit is immers sterk afhankelijk van het 

totale aantal medewerkers, de aard van de dienstverlening en de branche waarin geacteerd wordt. 

Zo kan bijvoorbeeld bij kleine organisaties de eigenaar zelf de enige BHV’er zijn. Bij organisaties 

waar mensen met een kleinere zelfredzaamheid verblijven, zoals zorginstellingen, zal het aantal 

BHV’ers per persoon hoger moeten zijn. 

 

2. Stel een BHV-hoofdverantwoordelijke aan. 

Hoe groot jouw organisatie ook is, er is altijd iemand die de rol van BHV-hoofdverantwoordelijke op 

zich moet nemen. Bij kleinere organisaties kan dit bijvoorbeeld door de directeur of leidinggevende 

worden gedaan, maar je kunt er ook voor kiezen om een vaste medewerker aan te stellen en op te 

leiden tot preventiemedewerker. De hoofd BHV’er zet de lijnen uit en neemt de leiding tijdens een 

incident of calamiteit. Dit vereist andere kwaliteiten dan die van een BHV-er. 

 

3. Werf het gewenste aantal BHV’ers dat benodigd is. 

Vraag bij voorkeur werknemers die enthousiast zijn en de verantwoordelijkheden aankunnen. Deze 

medewerkers kunnen dit uiteraard naast hun normale functie invullen. 

 

4. Zorg voor een continue bezetting BHV’ers. Let erop dat er altijd BHV’ers aanwezig zijn op de 

werkvloer.  

Ook tijdens ziekte, verlof en vakantie van de BHV’er moet er iemand in actie kunnen komen. Maar 

ook thuis- en flexwerken is iets waar we steeds vaker rekening mee moeten houden. 

Stem de aanwezigheid daarom dus goed af op elkaar. 

 

5. Waardeer en beloon BHV’ers. 

In geval van nood zijn de BHV’ers de helden van de organisatie. Ze doen het geheel vrijwillig en 

moeten hun mannetje staan als het ertoe doet. Spreek daarom als werkgever regelmatig je 

waardering uit en beloon hun betrokkenheid. 

 

Certificering 

Na afloop van de BHV training, ontvangt u een certificaat van G4S met een geldigheidsduur van 1  

jaar. Let erop dat u uw certificaat niet laat verlopen; boek tijdig uw herhaaltraining! 

 

Aanmelden 

U kunt zich hier aanmelden om gebruik te maken van het BHV-collectief van het Inkoop Centrum 

Onderwijs en G4S. 

 

Meer informatie? 

G4S is tijdens kantooruren bereikbaar op 088 - 272 86 57. 

https://www.inkoopcentrumonderwijs.nl/bhv

