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Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst BHV 
 
 
Gegevens ondernemersvereniging 
Naam ondernemersvereniging 
Voorzitter 
Telefoonnummer 
E-mail 
Contactadres ondernemersvereniging 
Postcode en plaats 
 
Gegevens contactpersoon ondernemersvereniging 
Contactpersoon 
Functie Contactpersoon 
Organisatie waar contactpersoon werkzaam is 
Telefoonnummer 
E-mail 
 
Gegevens deelnemende bedrijven 
Naam bedrijf 
Contactpersoon 
Telefoonnummer 
E-mail 
Adres 
Postcode en plaats 
 
Afspraken over samenwerken 
1. BHV-procedures 

 Alarmeringsprocedures 
Het gaat dan om afspraken over: 

 de beschikbaarheid van de BHV’ers. 
Wie zijn BHV’er en welke BHV’ers zijn, wanneer, aanwezig en welke 
deskundigheid hebben zij in huis? 

 de bereikbaarheid van de BHV’ers. 
Hoe moeten de BHV’ers worden gealarmeerd? Op welke telefoonnummers zijn de 
BHV’ers bereikbaar? De responstijden: hoe snel moet de BHV’er op de plaats van 
het incident zijn bij een brand, ongeval of ander incident? 

De antwoorden op bovenstaande vragen kunnen worden beschreven op een 
telefoonlijst en op instructiekaarten.  

 Inzetprocedures bij brand, een ongeval en een ontruiming 
De afspraken over het optreden van de BHV kunnen worden beschreven op 
instructiekaarten. Maak afspraken over de verzamelplaatsen waar personeel en 
derden worden opgevangen bij een incident. 
Maak afspraken over de inzet van BHV’ers met een specifieke taak/specialisatie 
zoals reanimeren of het optreden bij een incident met gevaarlijke stoffen. Bekijk of 
een bedrijf met specifieke risico’s bereid is deze BHV ook in te zetten, als er in de 
gezamenlijke ruimten of bij andere bedrijven een BHV-inzet nodig is. 

 Afspraken over de afhandeling van een incident (debriefing) en nazorg na een 
incident. 
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2. Opleiding en oefening 

 Opleidingen: stem BHV-opleidingen op elkaar af en koop ze gezamenlijk in. 

 Oefeningen: spreek af hoe en hoe vaak er wordt geoefend en wie, aan welke 
oefening deelnemen. 

 
3. (Gemeenschappelijke) BHV-middelen en noodvoorzieningen 

 Maak afspraken over inkoop en onderhoud van de gezamenlijke BHV-middelen en 
noodvoorzieningen. Schaf, indien relevant, gezamenlijk een AED aan en hang deze 
op een centrale plek.  

 Maak afspraken over het verrichten van hand- en spandiensten t.b.v. het onderhoud 
van BHV-middelen en noodvoorzieningen (zoals het vervangen van lampen, het 
uitvoeren van kleine reparaties). 

 
4. Coördinatie BHV-inspanningen 

 Wijs een contactpersoon aan die coördineert/regelt/uitvoert. Deze contactpersoon is 
ook aanspreekpunt voor de individuele bedrijven en externen (brandweer, politie 
e.d.). 

 Zet BHV als vast agendapunt op de agenda van het overleg tussen de betrokken 
werkgevers, zodat de afspraken geregeld onder de aandacht worden gebracht. 

 
Leg de afspraken over samenwerking schriftelijk vast. Maak één persoon 
verantwoordelijk voor het verspreiden van de overeenkomst en het actueel houden 
ervan. 
 
  
 


