Al meer dan 12 jaar uw
opleidingsspecialist
in bedrijfshulpverlening
Wij zijn aangesloten bij

Security Plus consultancy

Informatiemap Bedrijfshulpverlening

Waarom maatwerk
In bedrijfshulpverlening?
Security Plus consultancy probeert door het leveren van maatwerk op het gebied
van bedrijfshulpverleningsopleidingen een bijdrage te leveren aan een veilige
werkomgeving voor personeel en bezoekers van bedrijven en instellingen..
Dit doen wij door steeds weer actief te zoeken naar de best mogelijke oplossingen
om de veiligheid binnen uw instelling of organisatie te vergroten en waar nodig te
verbeteren.
In ons 12 jarig bestaan hebben wij een trouwe klantenkring opgebouwd die bestaat
van grote zorg- en gemeentelijke instellingen tot aan kleine zelfstandigen.
Met een groot arsenaal aan moderne oefenmaterialen op het gebied van eerste hulp
en brand en ontruiming kunnen wij deze kwaliteit voor onze opdrachtgevers
waarborgen.

Waarom kiezen voor een, door het NIBHV, erkende opleider met keurmerk?
Het keurmerk van het NIBHV ( Nederlands Instituut voor Bedrijfs Hulp Verlening )
geeft de opdrachtgever de zekerheid dat de opleidingen en herhaling BHV volgens
de, door het NIBHV opgestelde regels uitgevoerd worden.
Door geregeld onaangekondigde controles op de opleidingen uit te voeren kan door
een opleider met keurmerk niet afgeweken worden van de, door het NIBHV
gestelde kwaliteitseisen, zoals gekwalificeerde EHBO- en brandweerinstructeurs en
voldoende en goedgekeurde oefenmaterialen.
Voor grotere instellingen en organisaties is het van belang dat de opleidingen en
herhalingen op het gebied van bedrijfshulpverlening op hun eigen situatie zijn
afgestemd.
Daarom zijn onze opleidingen en herhaling op de praktijksituaties bij uw instelling of
organisatie afgestemd.
Door jaarlijks te kiezen voor andere presentatie en te behandelen onderwerpen
worden uw werknemers steeds weer geprikkeld om actief aan de herhalingslessen
deel te nemen.

Bij het praktijkonderdeel brandbestrijding wordt zo veel
mogelijk aandacht besteed aan de risico’s binnen de
locatie.
Wij maken dan ook gebruik van een aantal veel
voorkomende blusmiddelen welke op de locaties aanwezig
zijn zoals schuimblussers, koolzuursneeuwblussers, water
en blusdekens.
Zoals op de foto te zien is zijn de deelnemers aan de
lessen om veiligheidsredenen verplicht de, door ons
verstrekte brandvertragende kleding en handschoenen te
dragen.

Er worden afhankelijk van de situatie binnen de betrokken instelling of organisatie,
tijdens de praktijktrainingen 7 tot 8 verschillende brandhaarden gebruikt.
Deze brandhaarden zijn vrijwel allemaal gasgestookt en hebben geen negatief
effect op het milieu.

In het theoriegedeelte wat de cursisten krijgen wordt altijd bij aanvang van de
herhalingslessen begonnen met een z.g.n BHV quiz waar 10 vragen m.b.t. de
bedrijfshulpverlening in opgenomen zijn.
Deze BHV Quiz wordt door de cursisten gezamenlijk behandeld.
Verder worden dan ook alle veranderingen op het gebied van bedrijfshulpverlening,
zoals verandering van etikettering en pictogrammen en de veranderende wet- en
regelgeving uitvoering door ons behandeld.
Alle relevantie veranderingen die binnen uw instelling of organisatie spelen en die
van belang zijn voor het goed functioneren van de bedrijfshulpverlening worden door
ons tijdens de herhalingslessen behandeld.
Zal bij de ene instelling of organisatie de nadruk liggen op brandbestrijding, bij de
ander zal de nadruk liggen op het onderdeel ontruiming.
Te denken valt dan aan scholen, supermarkten en zorginstellingen.
Hoewel het in de praktijk, voor een aantal instellingen en organisaties vrijwel
onmogelijk is om het ontruimen echt in de praktijk te oefenen maken wij gebruik
van de z.g.n Table-Top oefeningen.

Door gebruik te maken van deze
Table-Top oefeningen wordt het
creatieve denkvermogen van de
betrokken cursisten op de proef
gesteld. Met reëel voorstelbare
scenario’s worden op de plattegronden
incidenten nagebootst waar een
oplossing voor gevonden moet worden.

Wanneer er binnen uw instelling of organisatie van portofoons gebruik gemaakt
wordt worden deze ook bij de oefeningen gebruikt.
Wenst u, voor de Table-Top oefeningen gebruik te maken van eigen plattegronden
dan kunt u deze op formaat A 0 af laten drukken.
Op deze manier kan er nog meer maatwerk worden geboden.

Wordt er binnen uw instelling of
organisatie gebruik gemaakt van de EvacChair dan kan deze op uw verzoek ook
tijdens onze maatwerk herhalingen
gebruikt worden.
Wij beschikken over een eigen Evac-Chair
zodat u de, bij u in gebruik zijne Evac
Chair voor noodgevallen beschikbaar blijft.

Het meest belangrijkste deel van de opleidingen en herhalingen is zeker de
( spoedeisende ) eerste hulp.
Om de cursisten zo goed mogelijk te scholen wordt gebruik gemaakt van moderne
oefenmaterialen.
De in gebruik zijnde volwassen reanimatiepoppen van het merk AMBU-MAN worden
gecompleteerd met 8 verschillende AED trainers.
Ook reanimatiepoppen voor peuter en baby zijn voor uw medewerkers om te oefenen
voorhanden.
Zo kan het bijna niet voorkomen dat uw medewerkers met een, voor hun, vreemde
AED moeten oefenen.

De steeds veranderende
methodes op het gebied van
reanimatie en AED maken het
absoluut noodzakelijk dat de
cursisten jaarlijks hun kennis
opfrissen d.m.v. de
herhalingslessen.

Verschillende AED trainers completeren
het geheel waardoor uw medewerkers
altijd vertrouwd zijn met het gebruik van
hun AED

Om op de hoogte te blijven van veranderende manieren van verbanden aanleggen en
de steeds weer groter wordende hoeveelheid verbanden worden uw medewerkers
vertrouwd gemaakt met de nieuwe materialen welke regelmatig op de markt
verschijnen.
In een aantal gevallen kan door de opdrachtgever gebruik van lotusslachtoffers
gevraagd worden.
Wij bieden u dan ook de mogelijkheid om tijdens de in-company herhalingen gebruik
van deze diensten te maken.
Personen dier in het bezit zijn van een geldig EHBO diploma, afgegeven door het
oranje kruis krijgen uiteraard voor het deel eerste hulp vrijstelling.
Voor medewerkers van transportbedrijven bieden wij, in samenwerking met het
CBR, de mogelijkheid om tijdens de reguliere BHV herhalingen hun opnieuw voor de
z.g.n code 95 te certificeren.
Op een aantal verschillende locaties worden de z.g.n open inschrijvingen
aangeboden.
Deze open inschrijvingen zijn bedoeld voor bedrijven of instellingen met minder dan
10 bedrijfshulpverleners in dienst.
De open inschrijvingen zijn altijd volledig verzorgd met consumpties en lunch.
Al onze instructeurs hebben ruime praktijkervaring en zijn aangesloten bij het
NIBHV en/of het oranje kruis.

KEURINGEN ON ONDERHOUD
Steeds vaker bereiken ons berichten dat het onderhoud van blustoestellen naar het
idee van de klant te wensen overlaat.
Het wordt als een ondoorzichtig geheel gezien
Vanuit het oogpunt dat de klant zelf verantwoordelijk is voor het onderhoud van de
blustoestellen hebben wij besloten om vanaf 2016 u de mogelijkheid te bieden uw
blustoestellen, geheel conform de NEN, door ons te laten keuren en onderhouden.
Uiteraard tegen de kwaliteit die u van ons als opleider ook gewend bent en tegen
de scherpst mogelijke prijs..
Uiteraard is het mogelijk dat u, of een van uw medewerkers, een keer met onze
keuringsdeskundige meeloopt om de kwaliteit van onze keuringen te beoordelen.
Ook het onderhouden van EHBO middelen, maandelijkse controle van uw BMI en
controle van de noodverlichting bestaat vanaf heden ook tot de mogelijkheid
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u altijd via
onderstaande gegevens contact met ons opnemen.
Contactgegevens:
Security Plus consultancy
Offenbachlaan 67
4384 MJ Vlissingen
E-mail:

info@securityplusconsultancy.nl

Website:

www.maatwerkinbhv.nl

Tel:

0118 - 46 02 66

Fax

0118 – 46 60 46

Mob:

06 18 25 93 35
06 24 77 53 65

https://www.facebook.com/pages/Security-Plus-Consultancy/436901339702278
https://twitter.com/SecurityPlusBHV

Always at your service

