Bedrijfshulpverleningsplan (NEN 4000)
Wij ontwikkelen een BHV-plan voor uw bedrijf
Elke organisatie kan vroeg of laat te maken krijgen met een incident of calamiteit. Om de
gevolgen daarvan te beperken, moet elk bedrijf zijn bedrijfshulpverlening organiseren. Dit
door het opstellen van een Bedrijfshulpverleningsplan. Dit BHV-plan wordt opgesteld
volgens de NEN 4000-normering en is gebaseerd op de verplichte Risico-Inventarisatie &
Evaluatie (RI&E). In het BHV-plan is onder meer vastgelegd hoe incidenten en calamiteiten
worden beheerst en welke materialen, middelen en voorzieningen er moeten worden
ingezet. Voor bedrijven die gebruikmaken van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie
bevat het BHV-plan een ontruimingsplan conform de NEN 8112 (zie PI 004). Wij kunnen het
opstellen van een BHV-plan volledig voor u verzorgen.
Inhoud van het BHV-plan
Onderstaande onderwerpen vormen de basis voor het opzetten, onderhouden en continu
verbeteren van de prestaties van de BHV-organisatie:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

De organisatievorm van de BHV;
Competenties en capaciteiten van de BHV-organisatie;
Beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden per functie;
Operationele beschikbaarheid;
Samenwerking met andere werkgevers of de gebouwbeheerder;
Afspraken met externe hulpverlening en -diensten;
Beschrijving van middelen en materialen;
Beschrijving van opleiding en oefeningen van de BHV-organisatie;
Vergoedingen;
Verzekeringen;
Nazorg-regeling;
Het beheer van de BHV-organisatie;
Interne en externe communicatie.

Uitvoering in fases:
Het opstellen en ontwikkelen van een Bedrijfshulpverleningsplan gebeurt in de volgende
fases:
Fase 1: (inventarisatie). Het verzamelen van de benodigde gegevens:
• inventariseren van gegevens met behulp van checklijsten (NEN 4000)
• interviews met BHV-verantwoordelijkheden
• Rondgang door de organisatie
Fase 2: het verwerken van de gegevens en informatie in een conceptplan.
Fase 3: het bespreken van het conceptplan met de BHV-verantwoordelijken van de
opdrachtgever.
Fase 4: het aanbrengen van eventuele wijzigingen en het opleveren van het definitieve
Bedrijfshulpverleningsplan.
Fase 5 (optioneel): ondersteuning bij de implementatie van het BHV-plan en de
vastgestelde procedures.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over het laten opstellen van een BHV-plan door Prov Integrale
Veiligheid? Neem dan contact met ons op via telefoon: 0348 – 41 69 60 of e-mail:
info@proveiligheid.nl

