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Tips

OR en bedrijfshulpverlening 
De ondernemingsraad heeft instemmings-

recht bij regelingen over bedrijfshulpverle-

ning (BHV). De gevol gen van calamiteiten 

kunnen groot zijn. Daarom is bedrijfs-

hulpverlening een belangrijk onderwerp 

in het overleg met de bestuurder.

Koen Zonneveld, info@koenzonneveld.eu

1 Maak BHV onderdeel van 
het bedrijfsbeleid

Bespreek in de overlegvergadering de 

visie op BHV. Het zou een onderdeel 

moeten zijn van het algemene arbobeleid 

en niet alleen een wettelijke verplichting. 

BHV draagt bij aan de beheersing van 

veiligheidsrisico’s. Door de BHV goed te 

regelen voldoet de werkgever aan de zorg-

plicht voor medewerkers en derden. BHV 

is ook belangrijk voor de continuïteit. De 

be drijfs- en imagoschade bij brand en de 

kosten van ongevallen en verzuim kun-

nen zo groot zijn dat het voortbestaan 

van het bedrijf in gevaar komt. Laat de 

bedrijfsleiding een plan opstellen voor 

de BHV waarin de volgende punten in 

ieder geval staan.

2 Van RI&E naar BHV
In een goede RI&E hoort te staan 

wat de veiligheids- en gezondheidsrisi-

co’s zijn en welke maatregelen zijn geno-

men om de risico’s op brand en ongeval-

len weg te nemen. Uit de RI&E volgen de 

zogenaamde restrisico’s: risico’s op 

brand en ongevallen waarvoor preven-

tieve maatregelen niet mogelijk of niet 

haalbaar zijn. Voorbeelden van restrisi-

co’s zijn blikseminslag, storm, terro-

risme, bommelding, epidemie, risico’s 

uit de omgeving, enzovoort. Verder zijn 

specifi eke bedrijfsrisico’s van belang. Bij-

voorbeeld gevaarlijke stoffen of bedrijfs-

processen. Een goede BHV-inrichting 

houdt rekening met al die risico’s.

3 Bepaal aantal BHV’ers
Voor de arbowetswijziging van 

2007 gold een minimum aantal BHV’ers. 

Op elke vijftig aanwezigen in een bedrijf 

(dus zowel medewerkers als klanten en 

bezoekers) moest er minimaal één BHV’er 

zijn. Dat minimum is nu geschrapt. Het 

aantal BHV’ers en de organisatie van de 

BHV hangt af van de risico’s in het bedrijf 

en vloeit dus voort uit de RI&E. Als OR 

kunt u natuurlijk wel aandringen om het 

minimum van een op vijftig uit de oude 

wet. Bij de meeste bedrijven zal dat zelfs 

onvoldoende zijn om een zinnige BHV-

organisatie op te zetten. BHV’ers hebben 

in ieder geval de volgende taken:

 eerste hulp bij ongevallen;

 bestrijding beginnende brand en 

be     perking van de gevolgen van onge-

vallen;

 ontruiming;

 melding van calamiteiten aan profes-

sionele hulpverleners (brandweer, 

ambulance);

 bijstaan van professionele hulpverle-
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ners. Bijvoorbeeld gidsen van de route 

in de gebouwen en wijzen op speci-

fi eke risico’s.

4 Bepaal normtijden
BHV’ers moeten zo snel mogelijk 

na de melding van een calamiteit in actie 

komen. Voor 2007 hanteerde de Arbeids-

inspectie een responstijd van drie minu-

ten. Nu is het volgens de wet maatwerk, 

maar in de ‘brandbeveiligingsconcep-

ten’ van het ministerie van Binnen-

landse zaken staat twee minuten. Con-

troleer hoe het in de BHV-plannen zit 

met responstijden.

5 Opleiding van BHV’ers, 
instructie medewerkers

Ook de opleiding van BHV’ers is maat-

werk en hangt af van de risico’s. Laat 

de opleiding van BHV’ers aansluiten bij 

de BHV-taakverdeling. Zorg ervoor dat 

de medewerkers zijn voorgelicht over 

wat zij moeten doen bij calamiteiten 

en dat zij weten wie de BHV’ers zijn. 

Regelmatig oefenen en evalueren is zeer 

belangrijk. 


