
EEN VEILIGE EN GEZONDE 
WERKOMGEVING VOORKOMT 
SLACHTOFFERS

In onze samenleving zijn gezondheid en veiligheid belangrijke 

onderwerpen. We vinden het steeds belangrijker dat we veilig kunnen 

wonen, reizen, leven en werken. Omdat we een groot deel van onze tijd 

op het werk doorbrengen hechten we veel waarde aan een veilige 

werkomgeving. Die veilige werkomgeving is een gedeelde verantwoor-

delijkheid van werknemers en werkgevers. Daarvoor moet u weten hoe 

u onveilige situaties voorkomt en hoe u vakkundig kunt optreden bij 

calamiteiten. 112bhv helpt u daar graag bij.

BHV-cursussen EHBO-cursussen Overige cursussen

In deze brochure vindt u informatie over onze:

WAT MAAKT ONS BIJZONDER?

112BHV HELPT U OM ONVEILIGE SITUATIES TE VOORKOMEN  
EN VAKKUNDIG OPTREDEN BIJ CALAMITEITEN.

Ontzorgen
Wij zijn volledig thuis in de wet- en regelgeving. De Arbowet is het cement tussen onze 

verschillende cursussen. Wij denken mee bij het invullen van opleidingsvraagstukken, 

inclusief het plannen en organiseren van uw cursussen, zodat u zeker weet dat u aan de 

wet- en regelgeving voldoet. Wij ontzorgen u daarmee van A – Z.

 

Volledig aanbod voor aantoonbaar veilig werken
We bieden zowel horizontaal als verticaal het grootste aanbod van trainingen:

van Arbo tot HVK en van BHV tot EHBO. Binnen deze segmenten hebben we verschillende 

soorten opleidingen en trainingen. We richten ons daarmee op het voorkomen en 

beperken van calamiteiten.

Efficiënt en effectief
Al onze cursussen zijn gebaseerd op maximale efficiëntie en effectiviteit. Zo zijn wij de 

eerste opleider die BHV- en EHBO-e-learning op maat ontwikkelt, Dit zorgt voor 

tijdbesparing. Daarnaast is praktijk bij ons ook echt praktijk.



BHV-CURSUS
Ontruiming
Om zeker te weten dat uw ontruimingsplan (nog) goed werkt, is het verstandig om regelmatig 

een ontruimingsoefening te organiseren.

Wij bieden de ontruiming in drie varianten aan:

 • table top training

 • ontruimingstraining

 • Ontruimingsoefening

Table top training
Tijdens een table top training bespreken we de interne procedures en worden de cursisten  

zich beter bewust van het gebouw waarin ze werken. Zaken als vluchtwegen, nooduitgangen, 

compartimentering en de plekken waar brandblussers, verbandtrommels en AED hangen 

worden gecheckt. 

Ontruimingstraining
Cursisten krijgen de opdracht een of meerdere scenario’s te bedenken en te oefenen in een 

deel van het gebouw. Hierdoor worden cursisten zich beter bewust van het gebouw waarin  

ze werken en weten ze na afloop wat er van hen wordt verwacht tijdens een calamiteit.

Ontruimingsoefening
De BHV-ontruimingsoefening is een generale repetitie van een ongeval of calamiteit in  

uw organisatie.

U moet regelmatig een ontruimingsoefening houden om te controleren of uw ontruimings - 

plan (nog) goed functioneert. U kunt een ontruimingsoefening zowel aangekondigd als  

onaangekondigd organiseren. 



Cursus BHV
Met de cursus bedrijfshulpverlening (BHV) bereidt u uw medewerkers voor op ongevallen,  

brand en ontruiming. Zij leren op de juiste wijze te handelen bij calamiteiten op de werkplek. 

Onze BHV-cursus is zowel geschikt voor het halen als verlengen van het BHV-certificaat.

Erkend digitaal BHV-certificaat
Wij kunnen de praktijkbijeenkomst bij u op locatie organiseren. Heeft u niet voldoende  

ruimte, dan kunnen we de cursus ook op een van de 22 praktijklocaties van 112BHV organiseren. 

Na afronding ontvangt de cursist een erkend digitaal BHV-certificaat.

 

CURSUS EHBO
Slechts een kleine 3% van onze bevolking heeft een EHBO-diploma. Alarmerend is dat uit 

onderzoek van het Rode Kruis blijkt dat 84% van de mensen zónder diploma aangeeft niet  

te zullen reanimeren als dat wel nodig is. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen weten  

wat ze moeten doen in geval van nood.

112BHV heeft samen met het Rode Kruis een efficiënte EHBO-cursus ontwikkeld, die met een 

combinatie van e-learning en praktijk in een minimum aan tijd een maximaal resultaat,  

(EFAC, Europees erkend) EHBO-certificaat, oplevert.

Voor iedereen die met kinderen werkt, is het verstandig om de cursus EHBO aan baby’s  

en kinderen te volgen. Onze cursus Kinder-EHBO levert het certificaat EHBO aan baby’s en 

kinderen op. Kinderreanimatie (PBLS) is een vast onderdeel van de cursus.

 

Vraag een gratis proefpakket aan via onze website www.112BHV.nl



www.112bhv.nl
035 - 760 47 80
info@112bhv.nl

Een vrijblijvende offerte kunt u aanvragen via sales@112bhv.nl. 
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