BHV.NL
Als ontmoetingsplaats bied je dagelijks of wekelijks toegang tot cultuur, ontspanning en vermaak en
ontvang je grote aantallen bezoekers. Dit kan variëren van jong tot oud. Het is hierdoor essentieel
om bedrijfsveiligheid goed te organiseren en daarmee een veilige plek te creëren voor medewerkers,
vrijwilligers en bezoekers van alle leeftijden. Competente hulpverleners zijn hierbij onmisbaar!
BHV.NL helpt hierbij. Het is in ons gezamenlijk belang dat wie gezond naar het werk gaat of jouw
organisatie bezoekt ook weer gezond en veilig thuiskomt. BHV.NL heeft specifieke oplossingen voor
jouw organisatie en specialisten voor de cultuurbranche. Wij gaan graag vrijblijvend met jou in
gesprek over passende veiligheidsoplossingen voor jouw organisatie.
Ledenvoordeel
Incompany cursussen - kortingen tot 25%
Een cursus op jouw eigen locatie kan al vanaf zes cursisten. Jij zorgt voor de locatie, BHV.NL voor de
rest. Je bespaart door het lagere tarief én je bespaart op reistijd en -kosten. Grootste voordeel: de
inhoud van de cursus kan exact afgestemd worden op de bij u aanwezige risico’s en indien gewenst
aangevuld worden met workshops of een ontruimingsoefening.
Bekijk de incompany cursussen van BHV.NL
Open cursussen - kortingen tot 30%
Medewerkers kunnen ook individueel deelnemen. Op elk moment van het jaar. Hierbij kan er keuze
gemaakt worden uit verschillende cursussen op ruim zestig locaties in Nederland. Inschrijven is
eenvoudig en snel geregeld via www.BHV.nl. De speciale klantcode voor Cultuurconnectie-leden is:
17VER13. Vermeld deze in het opmerkingenveld bij je online inschrijving en wij verwerken de korting.
Bekijk het cursusaanbod van BHV.NL
Adviesdiensten - kortingen tot 10%
Wil je hulp bij het opstellen van jouw Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E), Noodplannen of
Vluchtwegtekeningen? Ook daarvoor kan je bij BHV.NL terecht. Een ervaren team van
veiligheidsdeskundigen staan voor je klaar.
Bekijk de adviesdiensten van BHV.NL
Veiligheidstrainingen.nl
Om de veiligheid van werknemers te kunnen borgen, kun je je niet alleen bezighouden met de
fysieke gevaren. Ook het risico op psychische problemen moet tot het uiterste worden beperkt. Denk
dan bijvoorbeeld aan risico’s als ongewenst gedrag van gast of bezoekers, pesten en (seksuele)
intimidatie. Veiligheidstrainingen.nl zorgt ervoor dat jouw medewerkers op een veilige en
respectvolle manier met mensen kunnen omgaan die afwijkend gedrag vertonen met behoud van de
relatie.
Bekijk het aanbod op veiligheidstrainingen.nl

BHVassist: wees voorbereid
Omdat niet alles te plannen is bied BHV.NL uw organisatie op een gemakkelijke en overzichtelijke
manier inzicht in uw bedrijfsnoodsituatie. Met BHVassist kun je:
-

Alarmeren
Direct en adequaat alarmeren met op maat gemaakte alarmeringsprotocollen
Registeren
Real-time inzichtelijk of er genoeg hulpverleners beschikbaar zijn
Rapporteren
Evaluatie van calamiteiten en beschikbaarheid BHV-personeel geven de zwakke en sterke
punten van jouw organisatie weer.

Ontdek BHVassist

Vragen, advies nodig of rechtstreeks contact opnemen?
Ons brancheteam helpt je graag verder:
Joëlle ten Haaf – Driessen en Marloes van Amerongen
Commerciële binnendienst/incompany
Tel.: 024-844 65 64
www.bhv.nl
Vraag hier direct een vrijblijvend adviesgesprek aan

