RI&E
Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
zijn de meeste bedrijven verplicht een RI&E uit te voeren.

ONZE
KLANTEN

Verkoop AED, blus- en
verbandmiddelen

Het aanschaffen, onderhouden, keuren en vervangen van

Dit betekend dat deze bedrijven een inventarisatie moeten

AED’s, blus- en verbandmiddelen is een activiteit die we graag

maken van de gevaren die het werk voor de medewerkers met

van u overnemen. Steeds meer bedrijven zijn overtuigd van

zich mee kan brengen en van de mogelijk daardoor ontstane

het nut en de noodzaak van een AED op het bedrijf en de

risico’s en de grootte daarvan (evaluatie). Hierdoor wordt

meeste verzekeraars verlangen van u dat u jaarlijks u blus-

er bepaald of zij wel of niet (volledig) voldoen aan wettelijke

en verbandmiddelen laat controleren. Wij ontzorgen u graag

bepalingen. Een RI&E is eigenlijk een gevaarsinventarisatie

door ervoor te zorgen dat voor de keuringstermijn verstreken

en risico-evaluatie. Het belangrijkste doel van de RI&E is

is, de nieuwe keuring alweer heeft plaatsgevonden!

“Een prettige manier van lesgeven”

“Top dat jullie ieder jaar het lesplan
vernieuwen! Zo blijft het voor ons als
cursisten motiverend en uitdagend!”

om het management te ondersteunen bij het voeren van
een structureel arbobeleid teneinde de aanwezige risico’s
te reduceren en de werkomstandigheden te optimaliseren.

Ons overige aanbod

Safety Centre Boxmeer kan u hiermee ondersteunen en

•

Adembescherming

indien gewenst dit compleet voor u verzorgen.

•

Gevaarlijke stoffen

•

Coördinator/Hoofd BHV

•

Preventiemedewerker

•

Code 95, vraag naar de mogelijkheden

BHV plan & Ontruimingsplan

“De instructeur legt veel uit op basis
van praktijkervaring,
dat spreekt veel meer aan dan alleen
theorie, leuke en leerzame dag!”

De gemeente waarin u gevestigd bent stelt eisen aan
het veilig gebruik van gebouwen. Conform de geldende

Vraag naar onze mogelijkheden!

bouwwetgeving verleent zij u een vergunning voor uw
bedrijf. Daarnaast bent u wettelijk verplicht te voldoen aan

BEDRIJFS
VEILIGHEID

“Fijn dat de instructeur enige vrijheid
geeft voor eigen inbreng vanuit de
cursist”

de Arbeidsomstandighedenwet. Door het opstellen van
een BHV-ontruimingsplan zorgt u er voor dat u aan alle
gestelde regels en richtlijnen voldoet. Het plan sluit naadloos
aan op uw dagelijkse praktijk, zodat u restrisico’s tot een
absoluut minimum beperkt. Een gerust gevoel voor u en uw
medewerkers. Heeft uw bedrijf al een Ontruimings- en/of
BHV plan?

Enthousiast geworden?
Neem gerust geheel vrijblijvend contact met ons op!
+31(0)485 52 22 88

info@scboxmeer.nl

Raamstraat 2a • 5831 AT Boxmeer

Safety Centre Boxmeer biedt een gevarieerd cursusaanbod op het gebied van bedrijfsveiligheid,
afgestemd op uw wensen. Dankzij onze persoonlijke benadering, professionaliteit en kennis
bent u verzekerd van opleidingen, cursussen en trainingen op het hoogste niveau! Dit doen wij
in onze eigen vestiging of inhouse bij uw bedrijf, bijvoorbeeld een BHV of AED cursus.

Wat Safety Centre Boxmeer uniek maakt?

Wat merkt u als klant?

•

We maken maatwerk!

•

De registratie van de BHV’ers wordt door ons geregeld!

PERSOONLIJK & UNIEK!

•

We ensceneren zo realistisch mogelijk!

•

Uw coördinator en/of uw BHV’ers worden uitgenodigd

Onze cursisten staan centraal en kunnen rekenen op een

niet voor niets onze gemoedelijke en prettige sfeer van les

•

We zorgen ieder jaar voor nieuwe en uitdagende

voor de bijscholingen!

opleidingsaanbod van hoge kwaliteit. Safety Centre Boxmeer

geven! In onze moderne trainingslocatie van 3000 m2 wordt

Uw BHV’ers zijn enthousiast om BHV’er te zijn en om

werkt met vakmensen. Deze vakmensen komen direct uit de

uw personeel uitstekend voorbereid.

bijgeschoold te worden!

praktijk en beschikken over actuele kennis én over vele jaren

scenario’s!

•

•

We zijn vakmensen met ervaring!

•

We zijn flexibel en kunnen snel schakelen!

•

We zorgen voor een lekker uitgebreid lunchbuffet!

WWW.SAFETYCENTREBOXMEER.NL

ervaring met het geven van instructies. Onze klanten roemen

WWW.SAFETYCENTREBOXMEER.NL

Bedrijfshulpverlening

Ploegleider

Reanimatie/AED

VCA

Beheerder Brandmeldinstallatie

Ontruimingsoefening

Veiligheid binnen uw bedrijf is essentieel! Als er in het bedrijf

Heeft uw organisatie meerdere BHV-ers in dienst, dan

Bij Safety Centre Boxmeer bieden wij ook Reanimatie en AED

Werknemers in diverse bedrijfstakken hebben kennis en

Als u binnen uw organisatie het beheer, de controle en het

Bedrijven die verplicht zijn tot het hebben van een

iets gebeurt – er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is

is het aanstellen van een ploegleider BHV aan te raden.

opleidingen aan, zowel incompany als op ons oefencentrum.

inzicht nodig van de veiligheidsrisico’s op de werkplek.

onderhoud van de brandmeldinstallatie (BMI) regelt, is deze

ontruimingsplan, dienen dit plan regelmatig te oefenen door

misschien wel een ontruiming nodig- dan zijn het de BHV’ers

Deze opleiding is gericht op de inzet van de ploegleider als

Al dan niet in combinatie met enkele verbandmiddelen.

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist

opleiding een verplichting volgens de NEN 2654-1. U leert

middel van een ontruimingsoefening. Dit is tevens bedoeld

die actie ondernemen. Deze cursus gaat in op de algemene

leidinggevende van een BHV-ploeg, kortom sturing geven aan

De medewerker speelt in op de meest dringende behoefte

Aannemers. Met deze opleiding bent u volledig op de hoogte

onder meer het belang van kwaliteit van de BMI, zaken die

om de bedrijfshulpverlening te oefenen. Deze oefening kan

hulpverleningsregels en regels voor de communicatie en

het team en hen inzetten bij een ongeval of calamiteit. U werkt

van een slachtoffer. Zodat hij bij of vlak na het optreden

van onder meer risico’s en preventie, brand- en explosiegevaar,

aan de BMI gekoppeld kunnen zijn en de invulling van de

exact worden afgestemd op uw specifieke bedrijfssituatie en

alarmeringen. Na afloop van deze tweedaagse cursus legt u

in deze opleiding met praktijksituaties, waarbij d.m.v. Table-

van een plotselinge stoornis in de gezondheidstoestand van

werken op hoogte en de gevaren bij het werken met

‘alarmorganisatie’. Bovendien krijgt u tal van tips en adviezen

wensen. Dit kan zowel een onaangekondigde oefening zijn

een examen af en ontvangt u een diploma met pasje!

top eerst het scenario wordt gespeeld om het vervolgens in

een slachtoffer direct in actie kan treden. De Automatische

machines, gereedschappen en transportmiddelen. Het doel

voor het beheren en onderhouden van de BMI. Daarnaast

als een aangekondigde oefening. Bij een onaangekondigde

de praktijk uit te voeren.

Externe Defibrilator (AED) helpt om snel en gericht te handelen

is om u veiliger te laten werken en het aantal ongelukken

fungeert u als eerste aanspreekpunt voor de brandweer,

oefening zijn er maar een paar medewerkers op de hoogte,

bij een vermoedelijke circulatiestoornis van een persoon.

te verminderen. Wij bieden zowel VCA Basis als VCA VOL

bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid

om zo realistisch mogelijk te kunnen oefenen. Bij een

(leidinggevende) aan.

van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer

aangekondigde oefening zijn wel alle medewerkers op de

om uit te rukken.

hoogte, dit kan handig zijn als uw BHV organisatie nog redelijk

De volgende onderdelen komen hierbij aan bod:
•

Niet-spoedeisende Eerste hulp;

Na deze tweedaagse opleiding is de Ploegleider in staat

Voorwaarde voor het gebruik is kennis en vaardigheden van

•

Spoedeisende Eerste Hulp;

leiding te geven aan een team BHV’ers met als taken:

reanimatie. U leert alles over de werking van een AED, het

•

Brandbestrijding;

•

Voorbereiden op de inzet van de BHV-ploeg;

toedienen van stroomstoten, onderhoud van het apparaat en

•

Ontruiming

•

Evalueren en rapporteren van de inzet en de oefening;

bijzondere omstandigheden!

•

Beheer en controle van de aan de BHV ploeg ter

Bij

een

eendaagse

herhaling

BHV

is

uiteraard

een

beschikking gestelde middelen.

lesprogramma gericht op uw bedrijf ook mogelijk! Daarnaast
werken we zeer praktijkgericht aan onder meer eerste hulp,
brandbestrijding en ontruimingen. Onze modules zijn ook los
te volgen. Vraag naar onze mogelijkheden. Wij bieden BHV
ook aan in combinatie met code 95!

Ook bij een herhaling Ploegleider is een
lesprogramma gericht op uw bedrijf ook mogelijk!
Vraag naar onze mogelijkheden.

Een opleiding waarbij de belangrijkste
levensreddende aspecten en handelingen aan bod
komen!

Kleine Blusmiddelen

Deze opleiding bieden wij aan als e-learning met
een examen, heeft u een grote groep? Dan kunnen
we deze opleiding eventueel klassikaal aanbieden,
vraag naar onze mogelijkheden!

onervaren is. Bij een ontruimingsoefening wordt in ieder geval

In de opleiding wordt ingegaan op het beheer van
de brandmeldinstallatie, periodieke controles en
onderhoudswerkzaamheden.

een deel van het gebouw ontruimd en wordt de alarmering
en het optreden van de BHV geoefend. Het resultaat van elke
ontruimingsoefening moet worden vastgelegd (deze dient
als bijlage in het ontruimingsplan of in het gebouwlogboek
aanwezig te zijn).

Hoe reageren uw werknemers wanneer het
ontruimingsalarm afgaat?

Deze opleiding is bestemd voor personen die vanwege risico

Wij vernieuwen onze lesprogramma’s ieder jaar,
zodat het motiverend en uitdagend blijft!

in het werk te maken kunnen krijgen met brand en deze snel
en adequaat moeten kunnen bestrijden zonder gevaar voor

Table top

zichzelf en anderen. In de praktijk is gebleken dat veertig

Praktisch kunt u een Table Top oefening uitvoeren door uw

procent van de beginnende branden met kleine blustoestellen

bedrijf op ‘papier’ te laten ontruimen. Maak een keuze uit de

kan worden geblust. Tijdens deze korte opleiding leert u

scenario’s (uit het BHV plan). Geef op de plattegrond van het

omgaan met kleine blustoestellen.

bedrijf aan wat voor calamiteit er heeft plaatsgevonden en
laat de deelnemers opschrijven/vertellen wat voor actie zij

ONZE PRIMEUR

Doorloop de theorie in een escaperoom!
Ben jij op tijd op de verzamelplaats?

Op ons oefencentrum hebben wij uitdagende en
unieke scenario’s in diverse ruimtes nagebootst,
waar zo realistisch mogelijk geoefend kan worden.
Van vervoersmiddelen tot gevaarlijke stoffen, van
keuken tot computer brand. Bij ons kunt u alle
kanten op!

ondernemen. Door te oefenen weet u bij een daadwerkelijke
ontruiming adequaat te handelen. Voor ieder BHV-team is het
aan te raden om met regelmaat de opgestelde procedures te
oefenen. Deze oefening volgt u uitsluitend op maatwerkbasis,
zodat de inhoud perfect aansluit op uw praktijk. Uiteraard
verzorgen wij dit voor u en begeleiden en sturen we graag
tijdens de oefening!

Een perfecte voorbereiding op een ontruiming!

