Vrijdag 9 november 2018
Kosten € 195,00 (incl BTW)
BHV Belevingsdag
In het verleden heeft Hondsrug Personeels Management laten zien dat het organiseren van evenementen ons op
het lijf is geschreven. Deelnemers aan “Fluitend Ondernemen in 2017” praten nu nog over deze avond. Dit jaar
willen we graag de aandacht vestigen op veiligheid en het voorkomen van ongevallen op het werk. Dit doen we op
een ludieke locatie in Assen. Brandweerauto’s, escaperooms, crisismanagement en een grote eindoefening
passeren de revue. We combineren plezier met leren.

Uw opbrengst
In plaats van een klassieke BHV training bieden wij u een interactieve competentiegerichte training- en
belevingsdag. In realistische scenario’s trainen wij uw bedrijf/medewerker zodat deze de aangeleerde vaardigheden
direct in de praktijk kan toepassen. U eindigt de dag met een barbecue en gelegenheid om te netwerken met
deelnemende bedrijven. Uiteraard ontvangt u het BHV certificaat.
Locatie
Traningscentrum
Beilerstraat 221 in Assen

“BHV, van aanwezig naar competent”

INHOUD COMPETENTIEGERICHT BHV
Niet-spoedeisende eerste hulp;








Uitwendige wonden
Algemene hulpverleningsregels
Oogletsels
Kneuzingen en verstuikingen
Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
Brandwonden

Spoedeisende eerste hulp;




Reanimatie
Gebruik AED

Overige spoedeisende eerste hulp;










Verslikking
Shock
Angina pectoris
Hartinfarct
Beroerte
Epileptische aanvallen
Suikerziekte of diabetes
Hersenschudding

Brand en de gevaren bij brand;
De taak van de BHV-er bij een brand en ontruiming; Gebruik van blustoestellen
 Brandslanghaspel
 Blusdekens
 Draagbare blustoestellen
Voorbereiding van een ontruiming Voorzieningen en middelen om een ontruiming veilig te laten verlopen; Opvang
van de externe hulpverleningsdiensten.

Scenario training;
Aan de hand van de Scan BHV bepalen we welke rest risico er in realistische scenario’s worden beoefend dit zou
bijvoorbeeld;
 Incident gevaarlijke stoffen
 Externe dreiging
 Elektriciteit
 Ontruiming
 Ongeval met transport middel

PROGRAMMA RELATIE/THEMADAG VOOR 30-40 PERSONEN
TIJD

EIND TIJD

INDELING TRAININGSDELEN

8.30
9.00
9.30
10.30
10.45
11.45
12.45
13.45
14.00
15.00
15.30

30 min
30 min
60 min
15 min
60 min
60 min
60 min
15 min
60 min
30 min
90 min

Ontvangst, voorstellen
Uitleg dagprogramma escaperoom, groepsindeling 3 groepen en huisregels
1e carrousel 14 personen
Pauze
2e carrousel 13 personen
Lunch pauze
3e carrousel 13 personen
Pauze
Eindoefening
prijsuitreiking
Luxe Barbecue

17.00

Einde

THEMA CARROUSELS
BHV Escapebuilding
Fire Fighting
Emergency training
Eind oefening

PRODUCT

ASSORTIMENT BARBECUE

ASSORTIMENT LUNCH

VLEESGERECHTEN

Gemarineerde biefstuk

Broodjes met diverse belegsoorten

Kipdrumsticks
Hamburger
Saté stokjes van de haas
Spareribs
Gamba spies
Vegetarische spies
Vegetarische burger
SALADES

Aardappel/ei salade

Fruit

Zalmsalade
Verse fruit salade
Rundvleessalade
GARNITUREN

Kruidenboter

Soep

Stokbrood

Warme snack

Sauzen ( saté saus, zigeunersaus,
knoflooksaus, kerriesaus, BBQ saus)
CONSUMPTIES

Frisdrank, vruchtensap

ALLERGIEËN OF DIEETWENSEN

Van te voren doorgeven aan
info@hondsrugpm.nl

Koffie, thee, melk, vruchtensap en
karnemelk
Van te voren doorgeven aan
info@hondsrugpm.nl

INSCHRIJFFORMULIER COMPETENTIEGERICHTE BHV TRAINING

Naam bedrijf :

Kenmerk

:

Gelieve het inschrijfformulier compleet ingevuld in te sturen naar info@hondsrugpm.nl
Achternaam cursist

Voorletters

Geboorte
datum

m/v

E-mail

