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Een bedrijfsongeval kan op elke werkvloer voorvallen, maar hoe ga je daar als werkgever mee om? En hoe moet je 
vereiste preventieve maatregelen treffen. Allround dienstverlener AREHBO uit Ede speelt hierop in en levert een 
totaalpakket op het gebied van service, advies, brandbeveiliging en veiligheidstrainingen.

AREHBO: GESPECIALISEERDE 
KENNISPARTNER VOOR 
VEILIGHEIDISSUES OP DE WERKVLOER
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VEILIGHEID

Broers Wouter van de Goor en Gerben zijn de eigenaren van 
AREHBO, een samenvoeging van ARBO en EHBO. Anderhalf jaar 
geleden namen de broers het familiebedrijf, gespecialiseerd in 
BHV-, EHBO- en VCA-trainingen en in brandwerende middelen en 
brandbestrijdingsmiddelen over van hun vader. Hij richtte AREHBO 
in 1998 op.

Wouter is instructeur EHBO en Gerben is instructeur brand, 
ontruiming en communicatie. AREHBO volgt de richtlijnen van het 
Oranje Kruis en het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening. 
Het erkende opleidingsinstituut is KIWA- en REOB-gecertificeerd. 
Arbeidsomstandigheden, EHBO- en BHV-hulp, brandveiligheid en 
anti-agressieaanpak zijn focuspunten binnen het groeiende bedrijf.

AREHBO is vanwege ruimtegebrek binnen Ede verhuisd en heeft 
zich nu gevestigd in een royaal pand aan de Keesomstraat, waar ze 

meer cursisten kunnen verwelkomen. Daar hebben de broers Van der 
Goor zes instructielokalen, een ruime kantine en buiten een blusunit. 
Ook zijn er zeven kamers met verschillende realistische scenario’s, 
variërend van een werkplaats tot een magazijn met gevaarlijke 
stoffen. 

GESPECIALISEERD
Een risico-inventarisatie is wettelijk verplicht bij alle bedrijven 
met werknemers. Dat geldt ook voor het organiseren van 
bedrijfshulpverlening. Het aantal BHV’ers is afhankelijk van de 
risico’s op een bedrijfsvloer. AREHBO kan in een dag alle risico’s 
analyseren: van zitgedrag achter de computer tot ventilatie en 
vluchtroutes. Op basis van de risico-inventarisatie wordt een plan van 
aanpak opgezet.

Werkgevers hebben een zorgplicht richting personeel en overige 
gebruikers van zijn bedrijfspand. De arbeidsinspectie en brandweer 
controleren op naleving van de veiligheidseisen. Wanneer daaraan 
niet wordt voldaan, kan de overheid een boete van 4500 euro 
opleggen aan de werkgever. En gezien de hoogte van de boete vallen 
de kosten van een gedegen inspectierapport veel goedkoper uit. 
Een verzekeraar reageert ook veelal terughoudend wanneer een 
bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden. 
 
AREHBO is gespecialiseerd in het keuren van blusmiddelen en 
noodverlichting en heeft de expertise in huis om ontruimingsplannen 
op te stellen. Ook verzorgt het bedrijf een correcte en gecertificeerde 
brandwerende doorvoering in bedrijfspanden. Sparingen in 
wanden, om kabels, leidingen en kanalen aan te leggen mogen de 
brandwerendheid niet tekort doen.

LEVENS REDDEN
Een BHV-cursus is een must, net als de jaarlijkse verplichte BHV-
herhaling. AREHBO wijst daarbij op de kracht van herhaling: kennis 
en competenties op niveau houden. Een BHV’er kan levens redden. 
AREHBO laat de cursussen zo goed mogelijk aansluiten bij het type 
organisatie. AREHBO verzorgt in company BHV-cursussen, maar 
biedt door de samenwerking met BHV Oké ook de mogelijkheid om 
op dertig locaties in Nederland samen te komen.

AREHBO heeft ook een in de regio unieke BHV escape room. 
Daarin begint een slachtoffer met een ernstige bloeding en wie 
goed nadenkt en de juiste hulpmiddelen vindt en toepast, ontvangt 
daarna de cijfercode om te kunnen ontsnappen. Een interessant en 
leerzaam spel, maar ook nuttig voor de teambuilding. De BHV-
teambuildingsprogramma’s vinden plaats op locaties als de Ginkelse 
Heide.
 
De jaarlijkse BHV-herhalingscursussen worden jaarlijks aangepast 
voor de afwisseling en uitdaging. En nieuwe ontwikkelingen en 
voorschriften worden daarin verwerkt. AREHBO introduceert 
dit jaar de SimCPR Trainer. Dat is een gecertificeerde horloge 
dat automatisch feedback geeft bij hartmassages. Het apparaat 
registreert de snelheid en diepte van hartcompressies. Dat verhoogt 
de effectiviteit van een hartreanimatie. Een reanimatie opstarten 
vergroot de overlevingskans met 40 à 50 procent, bij een reanimatie 
met een AED neemt de overlevingskans toe tot 70 procent.

AREHBO werkt samen met BHVsupport.nl, een broer van Wouter
en Gerben van de Goor runt deze webshop voor EHBO- en
BHV-materialen. AREHBO biedt al meer dan 24 jaar
ontzorging voor de veiligheidsissues op de werkvloer. Een deel van
het klantenbestand werkt al sinds de start van het bedrijf samen met
AREHBO, dat verbinding zoekt voor de lange termijn. Vrijwel alle
basisscholen in Ede, de gemeente Ede, kinderdagverblijven en vele
MKB-bedrijven hebben hun weg gevonden naar de broers Van de
Goor.
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