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Bedrijfshulpverlening 
Wat houdt Bedrijfshulpverlening (BHV) precies in en  
hoe is het geregeld binnen de Rijksoverheid? 

U wilt uw BHV-organisatie inrichten in een 
Rijkskantoor conform de rijksbrede 
BHV-standaard, maar hoe pakt u dit aan? 
Of u bent reeds gestart met de invoering 
van de rijksbrede standaard, maar bent  
op zoek naar verdieping, praktische 
instrumenten en tips? Om u verder op weg 
te helpen is vanuit het programma 
Rijksbrede Bedrijfshulpverlening de 
Toolbox BHV ontwikkeld.

Deze toolbox is opgesteld om u te informeren 
over hoe de BHV binnen de Rijksoverheid is 
georganiseerd en geeft handreikingen bij het 
inrichten van een BHV-organisatie in uw 

rijkskantoor. Het doel is dat het straks niet meer 
uitmaakt in welk rijkskantoor een rijksambtenaar 
aanwezig is, de procedures voor eerste hulp, 
brand en ontruiming zijn overal hetzelfde. 

De ingrediënten uit de toolbox bevatten een 
selectie van relevante materialen, praktische 
instrumenten zonder de pretentie volledig te zijn.

Meer weten?
Heeft u vragen over de Toolkit Bedrijfs hulp-
verlening of heeft u informatie om de Toolkit 
verder te verrijken? Neemt u dan contact op  
met de landelijke werkgroep BHV via  
Postbus.FH@minbzk.nl

mailto:Postbus.FH@minbzk.nl


Algemene informatie
Elke werkgever is verplicht bedrijfshulpverlening te organiseren. Bedrijfshulpverleners (BHV) 
verlenen hulp bij incidenten en calamiteiten. Een BHV’er kan bijvoorbeeld een beginnende 
brand blussen of bij een ongeval eerste hulp verlenen. 

Sinds 1 juli 2014 geldt de BHV-standaard Rijksoverheid voor alle rijkskantoorlocaties. Aanleiding voor de 
standaardisatie is het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst en de flexibilisering van arbeid en 
huisvesting. Het maakt, na implementatie, niet meer uit in welk rijkskantoor een ambtenaar aanwezig is:  
de procedures voor eerste hulp, brand en ontruiming zijn overal hetzelfde. Flexibel werkende BHV’ers  
kunnen door de herkenbaarheid in alle rijkskantoren als basis BHV’er aan de slag.

Wil jij eerste hulp kunnen verlenen aan 
collega’s bij een calamiteit? Werk je graag in 
teamverband samen? Ben je stressbestendig 
en doortastend? Wordt dan BHV’er bij de 
Rijksoverheid. 

Hoe zorg je dat er genoeg BHV’ers  
operationeel zijn in een flexibele kantoor-
omgeving? Hoe kunnen we de BHV goed, 
maar zo efficiënt mogelijk inrichten? 

Jij bent BHV’er maar wil meer informatie of op 
zoek naar praktische instrumenten.
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Ik wil BHV’er worden
Welke BHV-rollen zijn er?
De opleidingsprofielen (Besluit rijksbrede opleidingsprofielen, 2012) zijn 
modulair opgebouwd. Alle BHV’ers volgen het lesblok ‘basis’. Een aantal 
basis-BHV’ers volgt aanvullend het lesblok ‘allround’. Van de groep 
allrounders volgt een aantal het lesblok ‘ploegleider’. Een beperkt aantal 
ploegleiders is aanvullend opgeleid tot HBHV, de leidinggevende van de 
gehele BHV bij calamiteiten.

BHV (basis) 
De basis-BHV’er komt in actie bij bijvoorbeeld een ontruiming. In 
ploegverband controleert hij of alle medewerkers het gebouw hebben 
verlaten. Daarnaast kan hij levensreddend handelen: reanimeren met 
AED, stabiele zijligging, een verslikking opheffen of een ernstige bloeding 
stelpen.

BHV Allround
Een allround BHV’er kan naast de levensreddende hulp ook eerste hulp 
verlenen bij plotseling optredende ziekten zoals suikerziekte, een 
hersenbloeding een hartaanval of epilepsie. De allround BHV’er kan ook 
niet-spoedeisende hulp verlenen, zoals een dekverband aanleggen of 
helpen bij een verstuikte enkel of een gebroken been. De allrounder is 
opgeleid voor het verkennen, bestrijden en beperken van brand. Hij kan 
blussen met een brandslang en kleine blusmiddelen.

BHV Ploegleider
De ploegleider BHV heeft tijdens een incident een leidinggevende rol.  
Hij stuurt een BHV ploeg aan en is verantwoordelijk voor een goed 
verloop van het incident. 

Hoofd BHV (HBHV) 
Het hoofd BHV heeft tijdens een calamiteit een coördinerende functie en 
draagt zorg voor de inzet van haar BHV-organisatie. Hij wordt daarin 
bijgestaan door de ploegleiders. De HBHV is de schakel tussen de BHV en 
de rest van de bedrijfsnoodorganisatie.

Wat vragen wij?

Ruimte in de agenda
Een BHV’er bij de Rijksoverheid is goed opgeleid voor zijn taken. Hij volgt 
jaarlijks herhalingsonderwijs dat voor een deel uit oefening bestaat.  
Een BHV’er moet tijd reserveren voor de BHV-opleiding en training. 

Tabel 1: jaarlijks aantal uren opleiding en herhaling/oefening zoals rijksbreed 
afgesproken

BHV profiel Uren opleiding Uren herhaling/oefening

Basis BHV 10 9

Allround BHV 32 16

Ploegleider 16 8

Hoofd BHV 16 8

Ik wil BHV’er worden



ut Ik organiseer de BHVIk ben BHV’erIk wil BHV’er worden

Akkoord leidinggevende
De leidinggevende van de aspirant-BHV’er moet akkoord gaan met de 
aanmelding als BHV’er om twee redenen:
1.  De aanstelling als BHV’er is een formeel personeelsbesluit.  

Volgens artikel 15 van de Arbowet wijst de werkgever één of meer 
medewerkers aan als BHV’er ‘om hem bij te staan’. 

2.  De leidinggevende moet de BHV’er de tijd geven om aan alle  
opleiding- en oefeneisen te voldoen.

Wat krijg je er voor terug?

Vergoedingen
BHV’ers bij de Rijksoverheid krijgen een BHV-vergoeding. De hoogte van 
de vergoeding is afhankelijk van welke rol je binnen de BHV vervult: 

Basishulpverlener: 221,76 euro per jaar;
Allround BHV’er: 443,52 euro per jaar; 
BHV-er met leidinggevende taken: 665,28 euro per jaar.

Naast de BHV-vergoeding ontvang je op een aantal moment ook een 
jubileumtoeslag:
• 5 jaar: 362,88 euro 
• 10 jaar: 443,52 euro 
• 15 jaar en elke 5 jaar daarna: 529,20 euro

Vaardigheden
Als BHV’er kun jij niet alleen hulp verlenen bij ongevallen op het werk 
maar ook daarbuiten. 

Samenwerken met collega’s van andere organisatieonderdelen
De BHV-organisatie bestaat uit collega’s van verschillende organisatie-
onderdelen. Als BHV’er bouw je een netwerk op met collega’s die je 
anders waarschijnlijk niet zou leren kennen. 

Aanmelden

De facilitaire concerndienstverlener is verantwoordelijk voor het  
organiseren van een BHV-organisatie in een rijkskantoor.

Wil jij BHV’er worden meld je dan aan bij de concerndienstverlener van 
jouw organisatie.

NB: Is jouw organisatie nog niet aangesloten bij een facilitaire concern-
dienstverlener, neem dan contact op met de coördinator BHV van jouw 
organisatie.

Ik wil BHV’er worden
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Interview 
Margaretha is directiesecretaris bij 

het Expertisecentrum voor 
Organisatie & Personeel (UBR|EC 

O&P) en Allround BHV op het 
Beatrixpark in Den Haag.

Margaretha Burger

‘Iedere rijksambtenaar zou deze kennis moeten hebben’

Ik wil BHV’er worden

Waarom ben je BHV’er 
geworden?
Ik liep al langer rond met 
het idee om mijn EHBO-
diploma te halen. Toen ik 
van mijn collega’s hoorde 
dat de BHV-organisatie 
nieuwe BHV’ers zocht 
twijfelde ik daarom ook geen moment. Als mij iets overkomt hoop ik dat 
collega’s mij kunnen helpen, ik wil dat ook graag voor mijn collega’s doen.  
Als Allround BHV ben ik opgeleid om handelend op te treden bij calamiteiten 
op het werk. Maar de kennis als BHV’er komt overal en altijd van pas: ook als 
er thuis of buiten op straat iets gebeurt wil je niet machteloos toekijken. 

Wat vind je van de BHV bij de Rijksoverheid?
De organisatie van de BHV binnen de rijksoverheid is goed geregeld. Het is 
prettig dat je je diploma’s zo goed kan bijhouden. Daar zorgt de concern-
dienstverlener, in dit geval FMHaaglanden, voor. Zij regelen de hele admini-

stratie rondom opleidingen en oefeningen. Ik kan dat ruim van te voren 
plannen via een handige tool van de opleider. Je komt op de opleidingsdagen 
met collega’s van verschillende ministeries in contact. Hoewel de BHV in het 
Rijk zoveel mogelijk gestandaardiseerd is blijven er per pand toch altijd wat 
verschillen bijvoorbeeld bij ontruimingen. Je wisselt met elkaar praktijk-
situaties uit. Uiteraard komt het ook weleens voor dat op het laatste moment 
een herhalingsdag niet goed uitkomt in verband met je eigen werkzaam-
heden. Als je dat bespreekt met collega’s is daar altijd een oplossing voor, 
BHV is tenslotte ook werk.

Wat heb je als BHV’er meegemaakt en wil je met ons delen?
Ik heb gelukkig nog geen echte calamiteiten meegemaakt als BHV’er.  
Wel zie ik dat ik veel alerter reageer, niet alleen op het werk, maar ook  
thuis of op straat. Heb jij bijvoorbeeld brandblussers in huis?

Het leukste wat ik heb meegemaakt is dat onze manager op de ‘Dag van de 
BHV’ voor alle BHV’ers een lunch had geregeld om ons in het zonnetje te 
zetten.

Welke boodschap heb je voor collega’s die ook bij de BHV willen?
Doen! Je leert vooral om te handelen en erger te voorkomen. Je doet kennis 
en ervaring op waar je niet alleen op het werk iets mee kan maar ook 
daarbuiten. Wat mij betreft zou iedere rijksambtenaar deze kennis moeten 
hebben.
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Ik ben BHV’er
Ben jij BHV’er maar wil je meer informatie of zoek je praktische 
instrumenten.

Verdere scholing
Je bent basis BHV’er maar je wilt je verder ontwikkelen binnen de 
BHV-organisatie als bijvoorbeeld allrounder of misschien wel ploegleider. 
In overleg met jouw hoofd BHV en/of coördinator BHV kun je de  
mogelijkheden bespreken.

De opleidingsprofielen (Besluit rijksbrede opleidingsprofielen, 2012) zijn 
modulair opgebouwd. Alle BHV’ers volgen het lesblok ‘basis’. Een aantal 
basis-BHV’ers volgt aanvullend het lesblok ‘allround’. Van de groep 
allrounders volgt een aantal het lesblok ‘ploegleider’. Een beperkt aantal 
ploegleiders is aanvullend opgeleid tot HBHV, de leidinggevende van de 
gehele BHV bij calamiteiten. 

Tabel 2: jaarlijks aantal uren opleiding en herhaling/oefening zoals rijksbreed 
afgesproken

BHV profiel Uren opleiding Uren herhaling/oefening

Basis BHV 10 9

Allround BHV 32 16

Ploegleider 16 8

Hoofd BHV 16 8

Wat moet je doen om BHV’er in andere locatie te worden
Jouw kennis en vaardigheden als BHV’er zijn handig en bruikbaar in elk 
rijkskantoor. Ben jij regelmatig werkzaam op een andere locatie en wil jij 
ook daar handelend kunnen optreden ? 

Informeer bij jouw hoofd BHV of coördinator BHV naar de mogelijkheden.

Handige informatie

BHV-standaard Rijksoverheid (Rijksportaal)
Alle informatie over de BHV-standaard Rijksoverheid.

Brochure Goede BHV praktijken (pdf)
Doel van dit boekje is om hiervoor enkele praktische handvatten te 
bieden en om, aan de hand van voorbeelden, een inkijkje te geven in  
hoe die interne noodhulp eruit kan zien.

Ik ben BHV’er

http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/ciskerntaken/cisrijksbreed/cisorganisatieenbedrijfsvoering/cisfaciliteiten/cisbeleidskaders_faciliteiten/cisstandaardisatie_bedrijfshulpverlening
http://bhv-praktijken.veiligheid.nl/csi/bhv.nsf/content/ADCA286AFF2C6354C1257C1A0043AD73/$file/VNL-BHV-online-lowres.pdf
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Interview 
Wat is jouw rol bij de BHV?
Ik ben verantwoordelijk 
voor de Bedrijfshulp-
verlening bij Rijks-
waterstaat voor alle 
kantoren en locaties van 
Rijkswaterstaat binnen de 
regio Noord-Holland. 
Daarnaast neem ik actief 
deel aan het BHV-
coördinatoren overleg.  
Ik zorg ervoor dat iedere BHV’er bij RWS zijn BHV-vergoeding krijgt. 
Daarnaast ben ik beheerder van Sharepoint. Sharepoint is onze database 
waarin alles op het gebied van BHV wordt vastgelegd, zoals BHV-plannen  
en de namen van de BHV’ers. Het zou mooi zijn als deze informatie in de 
toekomst rijksbreed wordt vastgelegd.

Wat vind je van de BHV bij Rijksoverheid?
Uniformiteit is een welkome ontwikkeling binnen de BHV en past bij de 
ontwikkelingen op het gebied van Tijd- Plaats en Apparaatonafhankelijk 

Werken (TPAW). Veel collega’s werken op verschillende locaties en dan is het 
heel handig als de BHV op dezelfde manier is georganiseerd.

Binnen RWS werken wij al voor een groot deel volgens de BHV-standaard 
Rijksoverheid. Iedere BHV’er weet nu binnen RWS wat de algemene  
afspraken zijn omtrent BHV, waar de middelen te vinden zijn, hoe men te 
benaderen is en bij wie ze moeten zijn als zij specifieke instructies willen. 
Door deze ontwikkeling zijn er altijd voldoende (flexwerkende) BHV-ers in 
een pand aanwezig.

Om dit rijksbreed uit te rollen zal het nog de nodige tijd in beslag nemen, 
maar de hoop en het vertrouwen daarin is wat mij betreft zeer goed.  
De concerndienstverleners van de Rijksoverheid zouden nog veel meer 
kunnen leren van elkaar op dit terrein.

Wat heb je als BHV-er meegemaakt en wil je met ons delen?
Doordat het steeds duidelijker wordt wie waarvoor ‘aan de lat staat’ binnen 
onze BHV-organisatie, is het voor onze BHV-collega’s ook makkelijk de weg 
te vinden. Door een ieder goed te informeren over ontwikkelingen, voelen zij 
zich ook steeds meer betrokken en zien ze de veranderingen naar een meer 
professionele en eenduidige dienstverlening. Eén RWS, en straks ook 
rijksbreed, dat schept uniformiteit en duidelijkheid.

Op calamiteitenvlak heb ik één keer een behoorlijke keukenbrand meegemaakt 
in het kantoor waar ik werkzaam ben. Gelukkig raakte er niemand gewond. 

Jolanda is beoogd Coördinator BHV 
bij Rijkswaterstaat, West-Nederland 

Noord, regio Noord-Holland.

Ik ben BHV’er

Jolanda Zandstra

‘De BHV-standaard schept duidelijkheid’
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Interview 
Gelukkig raakte, mede door adequaat optreden van de BHV’ers, niemand 
gewond. We kregen zelfs complimenten van de brandweer. Dit incident liet 
weer eens het belang van een goed georganiseerde BHV zien. Oefenen is en 
blijft gewoon heel belangrijk, maar vooral ook leuk en leerzaam!

Welke boodschap heb je voor collega’s die ook verantwoordelijk zijn  
voor het organiseren van de BHV?
Houdt vooral ruggespraak met elkaar, wordt een hecht team en draag 
uniformiteit samen zo goed mogelijk uit. Probeer er niet vanaf te wijken,  
volg het principe ‘comply or explain’. We werken samen aan een veilig 
rijkskantoor. Het duurt even voor deze rijksbrede uniformiteit bij iedereen 
goed is overgekomen, maar uit ervaring blijkt dat dit een zeer goede en 
werkbare manier van organiseren is. 

Mijn coördinatoren BHV collega’s heb ik in een korte periode zeer goed leren 
kennen, we weten waar we voor staan, welke klus we moeten zien neer te 
zetten, helpen elkaar en dat regio overstijgend. We werken namelijk niet 
meer op een eiland, maar voor de Rijksoverheid waar RWS een onderdeel  
van is. Ook dat is wat uniformiteit met zich mee kan brengen. Veel succes!

Ik ben BHV’er
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Ik organiseer de BHV
Hoe zorg je dat er genoeg BHV’ers operationeel zijn in een 
flexibele kantooromgeving?Hoe richt je de BHV goed, maar zo 
efficiënt mogelijk in? 

De BHV-standaard Rijksoverheid bestaat uit een gestandaardiseerd 
werkproces voor het organiseren van de BHV. Het fundament voor de 
BHV is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Sinds 1 januari 2007 
geeft deze wet de werkgever en werknemer de ruimte om de BHV meer 
op maat te maken. Bij het op maat maken zijn gebouw- en organisatie 
gebonden factoren en risico’s leidend voor de maat van de BHV. Doordat 
de risico’s in de kantooromgeving veelal gelijk zijn, is het mogelijk de BHV 
standaard in te richten. Van de standaard inrichting van de BHV in de  
Rijks kantoorlocaties kan op basis van het maatwerk worden afgeweken 
volgens het principe ‘comply or explain’.

De standaard kent drie gestandaardiseerde documenten: 
• Het Handboek BHV Rijksoverheid;
• Het BHV- en ontruimingplan (getoetst door het Instituut Fysieke 

Veiligheid);
• Het Opleiding- en Oefenplan.

Met behulp van het Handboek BHV en het Rijksbrede opleiding- en 
oefenplan kan een Coördinator BHV (CBHV) een nieuwe BHV-organisatie 
inrichten en een bestaande BHV-organisatie beheren en verbeteren.  
De organisatie van de BHV in een locatie wordt beschreven in het 
operationele BHV- en ontruimingsplan op basis van het Model BHV- en 
ontruimingsplan. Dit modelplan bevat vaste tekstdelen, en wordt 
aangevuld met specifieke informatie van een locatie.

Advies nodig?
Heb je advies nodig bij het inrichten van een BHV-organisatie conform de 
BHV-standaard Rijksoverheid neem dan contact op met UBR|EC O&P.

Handige links

BHV-standaard Rijksoverheid (Rijksportaal) 
Alle informatie over de BHV-standaard Rijksoverheid.

Arbozone (Rijksportaal) 
Alle informatie over arbo, arbowet en veilig werken met o.a. informatie 
over Bedrijfshulpverlening- en noodorganisatie.

Brochure Goede BHV praktijken (pdf) 
Doel van dit boekje is om hiervoor enkele praktische handvatten te 
bieden en om, aan de hand van voorbeelden, een inkijkje te geven in hoe 
die interne noodhulp eruit kan zien.

Handreiking Bedrijfshulpverlening (pdf) 
Deze handreiking is geschreven in opdracht van de Commissie 
Begeleiding Arbocatalogi (CBA) van de Stichting van de Arbeid.

Arbokennisnet (Internet) 
Bedrijfshulpverlening is één van de kennisdossiers op de website van 
Arbokennisnet. De dossiers zijn samengesteld door multidisciplinaire 
samenwerking tussen de beroepsverenigingen van arbeids- en organisatie-
deskundigen, bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen.

Ik organiseer de BHV

http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/ciskerntaken/cisrijksbreed/cisorganisatieenbedrijfsvoering/cisfaciliteiten/cisbeleidskaders_faciliteiten/cisstandaardisatie_bedrijfshulpverlening
http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/ciskerntaken/cisrijksbreed/cisorganisatieenbedrijfsvoering/cisfaciliteiten/cisbeleidskaders_faciliteiten/cisstandaardisatie_bedrijfshulpverlening
http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/ciskerntaken/cisrijksbreed/cisorganisatieenbedrijfsvoering/cisfaciliteiten/cisbeleidskaders_faciliteiten/cisstandaardisatie_bedrijfshulpverlening
http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/ciskerntaken/cisrijksbreed/cisorganisatieenbedrijfsvoering/cisfaciliteiten/cisbeleidskaders_faciliteiten/cisstandaardisatie_bedrijfshulpverlening
http://www.ubrijk.nl/organisatie/ubr-expertisecentrum-organisatie-personeel
http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/ciskerntaken/cisrijksbreed/cisorganisatieenbedrijfsvoering/cisfaciliteiten/cisbeleidskaders_faciliteiten/cisstandaardisatie_bedrijfshulpverlening
http://arbozone.sdu.rijksweb.nl/
http://bhv-praktijken.veiligheid.nl/csi/bhv.nsf/content/ADCA286AFF2C6354C1257C1A0043AD73/$file/VNL-BHV-online-lowres.pdf
http://www.stvda.nl/~/media/Files/Stvda/Brochures/2000_2009/2008/200805_handreiking_bhv.ashx
http://www.arbokennisnet.nl/kennisdossier_bedrijfshulpverlening_bhv.html
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Interview 
Peter Odinot is Coördinator BHV bij 

Rijkswaterstaat, West-Nederland 
Zuid, Regio Zuid-Holland.

Wat is jouw rol bij de BHV?
Ik werk in een team met 
Coördinatoren BHV en 
samen zijn we verantwoor-
delijk voor de BHV op alle 
kantoren en locaties van 
Rijkswaterstaat. Binnen dit 
team ben ik verantwoorde-
lijk voor de kantoren en 
locaties in de regio 
Zuid-Holland. Daarnaast ben ik het aanspreekpunt voor bestuurders en 
ondernemingsraden over de BHV-plannen en procedures. 

Ik vind het een zeer leuke, uitdagende en afwisselende functie. Voorheen ben 
ik werkzaam geweest als Hoofd Rechtspositie & Personeelsbeheer, eveneens 
bij Rijkswaterstaat. In mijn huidige functie pluk ik daar nog steeds de 
vruchten van, zoals het makkelijk kunnen uitlezen van de ARBO-wet, het 
leiding geven aan een team van Operationeel Hoofden BHV en het omgaan 
met mensen in alle lagen van de organisatie. 

Ik organiseer de BHV

Peter Odinot

‘Zorg tijdig voor goede communicatie’
Wat vind je van de BHV bij de Rijksoverheid?
Het is goed dat er binnen de Rijksoverheid uniforme afspraken zijn gemaakt 
over de BHV. Een BHV’er is nu in staat om in ieder pand van de Rijksoverheid, 
tijdens een calamiteit, op te treden volgens zijn/haar rol. Op de lange termijn 
zal het ook kosten gaan besparen als we gaan denken aan gezamenlijke 
inkoop van middelen, opleidingen en gebruik kunnen maken van elkaars 
diensten. Er zijn dus nog genoeg kansen voor ons als concerndienstverleners!

Wat heb je als BHV’er meegemaakt en wil je met ons delen?
Als coördinator ben ik, samen met een zestal collega’s, bezig om de gemaakte 
afspraken over een rijksbrede BHV, te implementeren binnen heel RWS.
Ondanks een degelijke voorbereiding zijn er toch “oude” BHV’ers die niet 
“meewillen” en vast willen houden aan oude procedures en afspraken.  
Voor de duidelijkheid, deze procedures en afspraken zijn niet verkeerd,  
maar wel anders. Wij hebben het doel om uniforme afspraken na te streven 
die voor alle rijkskantoren gelden. Ik vind het een uitdaging om dit doel met 
elkaar te behalen. 

Welke boodschap heb je voor collega’s die ook verantwoordelijk zijn  
voor het organiseren van de BHV?
Zorg tijdig voor goede communicatie. Vooraf, maar ook tijdens het gehele 
traject. BHV blijft altijd maatwerk, maar hanteer zoveel mogelijk de rijksbrede 
afspraken. Wijk je toch af, dan moet daar een goede reden voor zijn (comply  
or explain).
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