
                    BHV consultancy 

 

Marieka Baars Consultancy  ●  KvK nr 60848162  ●  BTW NL181438197B01  ●  Bank IBAN NL26 INGB 0006506700  ●  Bank BIC INGBNL2A 

Verslag van event ’Schijnveiligheid’ 01 mei 2015 

 

  
Naar aanleiding van de discussie over schijnveiligheid in de in de groep 
BHV trendwatching  op LinkedIN is de vraag ontstaan om een  bijeenkomst hierover te 
organiseren. Afgelopen vrijdag 1 mei heeft deze bijeenkomst plaatsgevonden  op de locatie 
van AAS veiligheid met het doel om met elkaar te kijken naar schijnveiligheid en de 
mogelijke oplossingen. 
 

 

 

Veiligheid is een onderwerp waar de deelnemers samen met veel enthousiasme over kunnen praten. Om de 

bijeenkomst in goede banen te leiden hebben we de deelnemers verdeeld over twee groepen en door middel 

van een kleine workshop mochten ze samen kijken naar een onderwerp waarbij de volgende punten aan de 

orde kwamen : 

 Hoe werkt het nu (niet)? 

 Wat kan er anders? 

 Wat zou de eerste stap voor deze verandering (kunnen) zijn 

Schijnveiligheid van BHV 
Door Imne , Judith, Hans Houwers, Erik (Albert) 

Hoe werkt het nu niet ? 

BHV is meer dan opleiden 

Bij het organiseren van bedrijfshulpverlening ligt de nadruk vooral op het opleiden van bedrijfshulpverleners. 

Het is een misverstand dat de BHV binnen een organisatie daarmee geregeld is.  

Onduidelijke regelgeving  
Brandveiligheid en bedrijfshulpverlening wordt aangestuurd vanuit verschillende wetten (arbowet, 

bouwbesluit) en zorgt daarmee voor onduidelijkheid.  

Maatschappelijke ontwikkeling 
De maatschappij verandert in een rap tempo waarbij de manier van het organiseren van veiligheid achterblijft 

met het meegroeien. Voor het organiseren van BHV in een verzamelgebouw of in een bedrijf waar veel met 

flexwerkers wordt gewerkt zijn haast geen hulpmiddelen te vinden. 

Hoe kan het anders? 

Jong geleerd 

Door veiligheid als essentieel onderdeel van de opvoeding te zien en te maken, maak je deze generatie als 

vanzelf veiligheidsbewust(er). De ervaring is dat bijvoorbeeld kinderen die bij de jeugdbrandweer hebben 

gezeten, een andere kijk op veiligheid hebben. Ze hebben deze kennis en vaardigheden verworven tijdens een 

belangrijke, vormende periode in hun nog korte leven. Een eerste stap zou zijn door jonge kinderen te leren 

goed te alarmeren.  

Overdenking: Zou net als bij taal, een ideaal moment zijn om (belang van) veiligheid bij kinderen aan te leren? 

https://www.linkedin.com/grp/home?gid=4275356
http://www.aasveiligheid.nl/
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Zelfredzaamheid vergroten 

Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw heeft de overheid een landelijk alarmnummer geïntroduceerd. Daardoor 

lijken we er op te vertrouwen dat als er iets is, de overheid het oplost. Met de huidige ontwikkelingen (lees: 

bezuinigingen) moeten mensen zelfredzamer worden, zijn en blijven! Zeker met het oog op de vergrijzende 

samenleving.  

Het oprekken van de aanrijdtijden van de ambulances was een aantal jaar geleden aanleiding dat de AED’s op 

(semi) publieke plaatsen als paddenstoelen uit de grond schoten. Dit is een goed voorbeeld van het vergroten 

van de zelfredzaamheid. Hoe gaan we als maatschappij om wanneer de aanrijdtijden van de brandweer 

opgerekt? Op verschillende plaatsen losse brandblussers? 

Integreren in het dagelijks werk 

Veiligheid zou niet iets bijzonders moeten zijn, maar onderdeel uitmaken van de dagelijkse routine en als 

logisch gezien worden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van kleinere bijeenkomst tijdens en buiten werktijd, 

maar ook door de inzet van e-learning-toepassingen. 

E-learning 

E-learning kan veel meer zijn dan alleen de digitale versie van het ouderwetse boek. Een aantal essentiële 

aandachtspunten voor e-learning zijn: 

- Maatwerk, bij voorkeur toegespitst op de eigen organisatie 

- De informatie moet actueel zijn 

- Een instructeur die inspeelt op de aandachtspunten (gebruik maken van de data) door dit ook te 

behandelen tijdens de (meerdere) praktijkmoment(en) 

Social e-learning is een variant hiervan. Er zijn verschillende platforms beschikbaar waar meer interactie 

mogelijk is. Bijvoorbeeld door met elkaar te discussiëren en vragen aan de online docent te stellen. Wel is het 

belangrijk dat je ten alle tijden (24/7) toegang hebt tot ondersteuning, telefonisch of via een chatfunctie.  

Je kunt hier heel veel mee en de gamification van BHV is zeker mogelijk. Belangrijk nadeel is wel dat dit de 

bedrijfsnetwerken (te) zwaar belast en problemen kan geven. 

Niet concurreren op prijs, maar op kwaliteit 

Een organisatie die iets met veiligheid wilt doen omdat het moet van de wet, kiezen een opleider vaak op basis 

van prijs. Beter zou zijn wanneer men naar de kwaliteit kijkt. Ook vergelijken bedrijven nu te vaak appels met 

peren. De prijs zou niet leidend moeten zijn, maar het gewenste veiligheidsniveau. € 200 voor een 

herhalingsdag BHV vindt men duur, maar € 3000 voor twee heidagen heel normaal.  

Samengevat 
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Schijnveiligheid van de RIE 
Door Nico, Johan, Hans Heeren (Marieka Baars) 

De ene RIE is de andere niet 
Het hebben van een RIE is dan wel verplicht, toch heeft lang niet elk bedrijf er een. Laat staan actueel 

exemplaar. Daarnaast wordt met name een RIE gericht op arbo (werkplek en arbeidsomstandigheden) 

opgesteld en wordt het onderdeel brandveiligheid te weinig belicht. Vreemd aangezien juist deze versie kan 

helpen om de BHV te organiseren. 

Verleggen van verantwoordelijkheid? 
Sinds de brand bij Rivierduinen hebben leden van een Raad van Bestuur (van mn. Zorginstellingen) gezien dat 

zij verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid binnen de organisatie. Daarnaast stelt steeds vaker de OR de 

RvB de vraag of er een (actuele) RIE beschikbaar. Als dat niet het geval blijkt te zijn, is men vaak bereid om een 

paar duizend euro te besteden aan een RIE en denkt men dat dit van het actielijst gestreept kan worden. Maar 

niets is minder waar: pas na het opstellen van een plan van aanpak begint de uitvoerende fase van RIE pas. 

Helaas verdwijnt het PvA onderin de lade en worden geconstateerde gebreken niet of te laat opgepakt. 

Preventiemedewerker 
Een ander aspect van schijnveiligheid is de rol van de preventiemedewerker. Dit (b)lijkt een taak te zijn die 

iemand met tegenzin toegespeeld krijg. De preventiemedewerker moet er voor zorgen dat de aandachts- en 

actiepunten uit de RIE worden uitgevoerd. Dit vraagt een kritische houding en dat wordt lang niet altijd 

gewaardeerd.  

Actuele RIE 
Veel bedrijven hebben onthouden dat ze één keer in de vijf jaar hun RIE moeten laten actualiseren. Maar 

belangrijker is dat er een actuele RIE is, een die past bij de omstandigheden van de organisatie. Om dat te 

bereiken wordt het idee geopperd om als organisatie elk jaar één of twee thema te behandelen en daar op in 

te zoomen.  

Goed voorbeeld 
Het lijkt dat maar weinig leidinggevenden of directieleden zich bewust zijn van de invloed die zij hebben in de 

uitoefening van hun functie op het gebied van veiligheid. Er ontstaat pas veiligheidsbewustzijn wanneer dit top-

down wordt benaderd. Dit is de basis een om een veiligheidscultuur te vormen.  

Hoe kan het anders?  

Prijzen en penalty 

Een manier om de RIE interessanter te maken kan men bereiken door verzekeraars hierbij te betrekken en hun klanten 

penalty’s of korting te geven wanneer de RIE op orde is. 

  

http://www.mariekabaars.nl/veiligheid-gezondheid/bhv-ehbo/bedrijfshulpverlening-tijdens-brand-bij-rivierduinen/
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Meer dan groene vakjes en kruisjes 

De RIE is paginalange vragenlijst waarin antwoord wordt gegevens aan de hand van kruisjes of gekleurde 

vakjes. Zodra het kruisje aan de juiste kant staat of het vraag groen gekleurd is, wordt er niet meer verder 

gekeken. De RIE krijgt meer waarde wanneer je deze aanvult met interviews van een representatieve groep 

collega’s. Lastig blijft om werkelijke in plaats van wenselijke antwoorden te krijgen.  

 

Conclusies 

Veel initiatieven 
Er zijn tal van online platforms, e-learning tools, apps, boeken… noem het maar! Maar het is lastig om 

eenduidige informatie te vinden gebaseerd op feiten in plaats van meningen. Ook is informatie op veel 

verschillende plaatsen te vinden waardoor het erg lastig is om je zelf geïnformeerd te houden.  

Kennisdelen 
Bedrijven die bedrijfsveiligheid afdoen als onzin of ‘bij ons gebeurt zo iets niet’, worden pas wakker wanneer 

het dichtbij komt en ze er (al dan niet indirect) mee geconfronteerd worden. Door kennis te delen kun je die 

informatie toegankelijker te maken. Denk bijvoorbeeld aan bekende cases zoals de brand in Volendam of twee 

doden tijdens een bedrijfuitje van een filiaal van het Kruidvat. Bij deze laatste case heeft zelfs een directeur 

vast gezeten. (meer informatie 1 | meer informatie 2 | meer informatie 3 | meer informatie 4 ) 

De toekomst van bedrijfsveiligheid 
Bestaat BHV zoals we dat nu kennen over een paar jaar nog?  

Welke technologieën zijn er tegen die tijd beschikbaar en hoe gaan we dit inzetten om (bedrijfs) veiligheid en 

continuïteit te verbeteren c.q. waarborgen? 

 

Organisatoren Albert Dias d’Ullois (AAS veiligheid 
    

 Marieka Baars (Marieka Baars BHV consultancy) 
       

 

http://www.mooij.info/bedrijfsuitje.pdf
http://www.hartvannederland.nl/tag/vlotdrama/
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1657785/2007/10/02/Niemand-weet-wat-er-is-misgegaan-bij-het-personeelsuitje-van-Kruidvat.dhtml
http://www.rendement.nl/arbo/nieuws/id4990-wie-is-aansprakelijk-tijdens-het-bedrijfsuitje.html
mailto:albert@aasveiligheid.nl
https://instagram.com/albertdias
https://www.linkedin.com/profile/view?id=304014606&authType=NAME_SEARCH&authToken=En4z&locale=nl_NL&srchid=253754821430746166477&srchindex=1&srchtotal=41&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId:253754821430746166477,VSRPtargetId:304014606,VSRPcmpt:primary,VSRPnm:true
https://twitter.com/diasdullois
mailto:info@mariekabaars.nl
https://www.facebook.com/marieka.baars
https://plus.google.com/u/0/b/116745752851813493659/+MariekaBaarsConsultancyDelft/videos?_ga=1.143168629.1379180298.1430746326
http://ww38.instragam.com/mariekabaars
https://nl.linkedin.com/in/mariekabaars
https://www.pinterest.com/mariekabaars/
https://twitter.com/MariekaBaars

