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BMV Advies in Doetinchem is dé regionale specialist op het gebied van veilig werken. Het bedrijf van de jonge ondernemers 
Maarten Herlaar en Vincent Kreileman adviseert en assisteert bedrijven bij hun beleid op gebied van veiligheid en bij de 

uitvoering hiervan. BMV kan de veiligheids- en gezondheidsplannen (V&G) opstellen, projecten begeleiden en de inzet van 
veiligheidskundigen en ander bevoegd veiligheidspersoneel (DLP, KVPérs) verzorgen, bijvoorbeeld in de bouw, 

op asbestgevaarlijke locaties of bij grondsaneringen.

TEKST: SANDER DAMEN FOTOGRAFIE JEFFREY RUESINK

ADVIES EN OPLEIDINGEN 
VOOR EEN VEILIGE 
WERKOMGEVING

BMV ADVIES
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Ook het opstellen en uitvoeren van de Risico 

Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) verzorgt 

BMV Advies. “Bij het opstellen van een RI&E 

beginnen we met intensieve gesprekken met 

de klant waarin we samen vaststellen wat 

de specifieke risico’s bij die klant zijn en hoe 

we die risico’s weg kunnen nemen”, vertelt 

Kreileman. “Ons rapport wordt altijd extra 

door een onafhankelijk externe deskundige 

beoordeeld.”

OPLEIDINGEN
Door dit deskundig advies met diverse 

specialistische opleidingen op het gebied 

van veiligheid te combineren, VCA, 

Asbestherkenning, Veilig werken op hoogte 

en heftrucktrainingen (met code95 registra-

tie), is BMV in staat haar relaties een totaal-

pakket aan arbeidsveiligheidsoplossingen 

bieden. De BHV-opleidingen vormen een 

belangrijk onderdeel van de dienstverlening. 

Iedere BHV-opleiding bestaat uit een EHBO-

training en een training Brand en Ontruiming. 

Tijdens de EHBO-opleiding komen zaken 

aan bod als slagaderlijke bloedingen, stabiele 

zijligging en reanimatie/AED. 

“Onze opleidingen doen we liefst zoveel 

mogelijk bij de klant op locatie, waarbij we 

samen met de BHV’ers oefendoelen formu-

leren en oefeningen bedenken en uitvoeren. 

We zijn daarin heel flexibel en spelen in op 

actuele situaties en behoeftes bij de klant. 

We zorgen altijd voor variatie in de opleiding 

waarbij het ontwikkelen van de kwaliteit en 

het zelfvertrouwen van de BHV’er voorop 

staat. Om de kwaliteit van onze EHBO-

opleidingen te borgen, zetten we voorna-

melijk docenten in die in het werkveld actief 

zijn. Dat zijn gecertificeerde instructeurs die 

bijvoorbeeld werkzaam zijn in functies als 

ambulancemedewerker of verpleegkundige 

op de spoedeisende hulp. Zij weten hoe het 

er in de praktijk aan toegaat en kunnen dat 

het best overdragen.”

MAATWERK
Flexibiliteit, kwaliteit en maatwerk staan bij 

alle activiteiten centraal. “De risico’s bij de 

klant zijn maatgevend. Wij geven dan ook 

de voorkeur aan opleidingen op locatie van 

de klant, desgewenst in de weekenden of 

avonden”, zegt Vincent Kreileman. “Een keer 

per jaar naar een oefencentrum gaan, vinden 

wij niet zo zinvol. Calamiteiten en incidenten 

vinden tenslotte op de werkvloer plaats.”

Bij het onderdeel brand en ontruiming van 

de BHV-opleiding leren de deelnemers een 

beginnende brand te blussen, hoe ze om 

moeten gaan met brandblussers en hoe en 

wanneer over te gaan tot ontruiming. “We 

hebben een open opleiding waar iedereen 

aan deel kan nemen, maar wanneer er meer 

dan zes BHV’ers bij een bedrijf zijn, trainen 

we eigenlijk altijd bij de klant op locatie”, zegt 

Kreileman.  

In samenwerking met de opdrachtgever 

wordt de inhoud van de opleiding afgestemd 

op de situatie ter plekke. ”Een school kent 

andere veiligheidsrisico’s dan een sport-

centrum, zwembad of zorginstelling”, licht 

Kreileman toe. “BHV’ers moeten zich heel 

“DAT IS ONS EINDDOEL: 
ERVOOR ZORGEN DAT 
BHV’ERS VERTROUWEN IN 
HUN HANDELEN HEBBEN 
EN DAT ZE VOOR HUN EIGEN 
VEILIGHEID ZORGEN”

B U S I N E S S  N A T I O N A A L  |  B E V E I L I G I N G



V A L L E I  B U S I N E S S  |  N U M M E R  1  |  M A A R T  2 0 1 7

19

bewust zijn van de eigen situatie en hun rol bij 

een calamiteit. Dat kun je het best in je eigen 

omgeving leren.”

REALISTISCHE OEFENINGEN
BMV Opleidingen zorgt voor realistische 

oefeningen in de eigen werkomgeving. “Met 

theatertechnieken kunnen wij op iedere 

locatie, door gebruik te maken van licht, rook 

en geluid, heel realistisch een situatie van 

brand simuleren. Daarbij worden alle zintuigen 

geprikkeld”, zegt Herlaar. “Daarnaast nemen 

we onze unieke mobiele trainingsunit mee 

waarin de cursisten leren hoe ze een echte 

brand kunnen blussen. Ook dat stemmen we 

af op de situatie bij de klant. Bij een zorgcen-

trum plaatsen we bijvoorbeeld een bed in de 

blusruimte.”

Voor een oefening heeft BMV ook allerlei hulp-

middelen om realistisch te kunnen oefenen: 

brandblussers, EHBO trommels, AED’s maar 

ook attributen als bloed, olie, een gasleksimu-

lator en bijvoorbeeld afgehakte vingers van 

kunststof.  “Wij hebben een medewerker in 

dienst voor het onderhouden van oefenma-

terialen en het ontwikkelen van materialen 

die specifiek afgestemd zijn op de situatie van 

de klant”, vertelt Kreileman. “Ook zetten we 

lotusslachtoffers in om de oefensituatie zo 

realistisch mogelijk te maken. BHV’ers beleven 

veel plezier aan deze manier van opleiden. 

Het maakt ze bewust van de eigen omgeving 

en de risico’s die daar zijn. Dat zorgt voor 

zelfvertrouwen.”

AANGEPAST 
“We hebben inmiddels met verschillende 

opdrachtgevers langdurige relaties opgebouwd 

zegt Kreileman. “Mensen vinden het leuker te 

leren als er variatie in zit. Ze leren dan ook beter. 

Daarom wisselen we na verloop van tijd van 

docent. Ook spelen we flexibel in op nieuwe of 

veranderde situaties. We hebben dan ook regel-

matig contact met onze opdrachtgevers. Ook 

doen we aan nazorg als er een calamiteit bij een 

klant is geweest. Dan vragen we de betrokken 

BHV’er wat er gebeurd is en hoe hij of zij han-

delde. Mocht het nodig zijn, dan passen we de 

opleiding aan. Het komt ook voor dat BHV’ers 

in hun privéleven moeten reanimeren. Ook 

dan willen we graag weten of zij zich gesteund 

voelden door de training.”

SUCCESVOLLE ERVARINGEN
Bij bedrijven waarmee een langdurige relatie 

is, ondersteunt BMV Opleidingen ook bij ont-

ruimingsoefeningen. “Die oefeningen maken 

onderdeel uit van een groter plan”, aldus 

Kreileman. “Dat begint met een oefening die 

aan iedereen aangekondigd wordt, dan een 

waarvan alleen de BHV’ers en de leiding op 

de hoogte zijn en ten slotte een die alleen bij 

de directie bekend is. Onze rol is dan meer 

die van coach. Het bedrijf is uiteindelijk zelf 

verantwoordelijk voor de veiligheid. Dat is ons 

einddoel: ervoor zorgen dat BHV-ers vertrou-

wen in hun handelen hebben en dat ze voor 

hun eigen veiligheid zorgen.” “Als je succesvolle 

ervaringen hebt, vind je het werk leuker om te 

doen en doe je het met meer vertrouwen”, vult 

Herlaar aan. 

GROEIEN
De klantgerichte aanpak van BMV slaat duidelijk 

aan. “Het klantenbestand groeit nog altijd”, 

zegt Kreileman. “Het is nu onze ambitie vanuit 

de Achterhoek door te groeien naar de rest 

van Nederland. Onze aanpak van maatwerk, 

het verzorgen van opleidingen op locatie, de 

intensieve samenwerking met de BHV’ers bij de 

opdrachtgever in combinatie met hoge kwali-

teitseisen werkt.” “Het niveau van de door ons 

opgeleide BHV’ers is écht hoog”, besluit Herlaar. 

“De BHV-organisatie bij onze klanten stáát. Dat 

vind ik mooi om te zien.”

KLANT IN BEELD: SPORTCENTRUM PAPENDAL 
Een van de opdrachtgevers van BMV Advies en Opleidingen van het eerste uur is Sportcen-

trum Papendal, dochterorganisatie van NOC-NSF. Op het uitgestrekte terrein van het sport-

centrum nabij Arnhem leven en trainen dagelijks vierhonderd sporters. Er is ook een hotel en 

er zijn diverse bedrijven gevestigd die actief zijn op het gebied van sport. Arjen Hogeboom is 

als coördinator huisvesting verantwoordelijk voor de veiligheid van het sportcentrum. 

“Topsporters uit allerlei disciplines waaronder judo, volleybal, handbal en bmx trainen en 

wonen hier op het sportcentrum. Ze gaan in Arnhem naar school. Wij faciliteren ze met woon- 

en trainingsruimte. Daarnaast verhuren we op het park een aantal ruimtes aan bedrijven die 

actief zijn in de sportwereld. Er werken hier vijfenveertig mensen. Voor de opleiding van de 

vijfentwintig BHV’ers werken we nu zo’n vier jaar samen met BMV.”

Klik

Sportcentrum Papendal koos voor BMV nadat BHV’ers aangaven dat ze hun opleiding graag op 

het sportcentrum plaats wilden laten vinden. “Voor die tijd gingen we een keer per jaar naar 

Utrecht voor de opleiding”, licht Hogeboom toe. “Toen we via NOC-NSF in contact kwamen 

met BMV Advies voelden we direct een klik. Een keer per jaar vindt er onder begeleiding van 

BMV Advies een trainingsdag plaats. Onze BHV’ers worden daarbij sterk betrokken. Ze worden 

gestimuleerd zoveel mogelijk zelf scenario’s te bedenken. BMV Opleidingen ondersteunt daar-

bij en zorgt voor de uitvoering. Er komen tijdens zo’n dag praktische zaken aan bod waar de 

BHV’er echt wat aan heeft. Buiten de jaarlijkse oefening wordt er twaalf keer per jaar door de 

BHV’ers een BHV-ronde georganiseerd waarbij telkens een andere afdeling een oefening 

bedenkt. Dat zorgt voor meer verbinding. Als er een calamiteit is, kan hierdoor sneller opge-

start worden.”

Tevreden

Grote calamiteiten zijn er niet geweest bij Sportcentrum Papendal. “Gelukkig niet”, zegt Hoge-

boom. “Over het algemeen zijn het sportblessures waar onze BHV’ers mee te maken krijgen. 

Daarnaast is er een klein aantal incidenten in een jaar. Het is dan mooi te zien hoe goed onze 

BHV’ers dan handelen.”

Hogeboom geeft aan heel tevreden te zijn over de werkwijze en de resultaten van BMV Oplei-

dingen. “Zij denken met ons mee, luisteren goed naar onze behoeftes en spelen in op actuele 

situaties. Ze stimuleren onze BHV’ers zo veel mogelijk zelf te doen en ondersteunen ze daarbij. 

Inmiddels zijn ook het hotel en al onze huurders klant bij BMV Advies. Dat zegt ook iets.”

“ZIJ DENKEN MET ONS 
MEE, LUISTEREN GOED 
NAAR ONZE BEHOEFTES 
EN SPELEN IN OP ACTUELE 
SITUATIES”
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