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5 tips om eenvoudig te besparen op BHV
INLEIDING
Hoe kunt u besparen op de kosten van Bedrijfshulpverlening? Uiteraard zónder in te leveren op kwaliteit
en veiligheid? Dit artikel geeft enkele praktische tips waar tijd- en kostenbesparingen mogelijk zijn.
Vaak wordt de BHV beschouwd als een (vanwege de wet) noodzakelijke kostenpost. Het vergt kostbare
tijd en geld. Veel managers en organisaties zoeken dus naar manieren om de BHV-kosten te reduceren.
Tegelijkertijd is de wetgeving streng en zijn verzekeraars steeds kritischer als het gaat om
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Een goede eerste vraag is of er überhaupt wel bezuinigd kan
worden op de BHV?

WAAROM NÍÉT SNIJDEN IN GOEDE BHV?
Goed werkgeverschap

Volgens de wet is het hebben van een georganiseerde bedrijfshulpverlening een eis als er minimaal één
werknemer is. Dat is dus bij heel veel organisaties en bedrijven het geval. Bij goed werkgeverschap hoort
het zorgen voor de werknemers door bijvoorbeeld een veilige werkomgeving te bieden. Preventie en
adequaat optreden zorgt voor minder ongevallen en meer tevreden medewerkers.

BHV is ook een soort van verzekering

Door goede BHV kunnen, soms zelfs door één enkele keer adequaat optreden in het geval van een
ongeval of calamiteit, alle jarenlang gemaakte kosten van de BHV worden terugverdiend. De echte
kosten zitten niet in de BHV-opleiding of de middelen: de echte kosten worden veroorzaakt door alles
wat volgt ná een ernstig ongeval, persoonlijk letsel of een calamiteit die uit de hand loopt.

Verzekeringsmaatschappij en verantwoordelijkheid
Zaken goed voor elkaar hebben heeft ook alles te maken met de gewijzigde opstelling van uw
verzekeringsmaatschappij. Zo zal een brandverzekeraar een bedrijf aansprakelijk stellen voor de schade
bij een brand wanneer er sprake is van onzorgvuldig handelen. Door het goed organiseren van de
bedrijfshulpverlening toont een organisatie aan dat het zorgvuldig omgaat met de risico’s.

HOE KAN ER DAN TÓCH WORDEN BESPAARD OP DE KOSTEN?
1)

De Prijs en Duur van BHV-trainingen.
De meest simpele. Als er gesneden moet worden: vergelijk prijs, duur en inhoud van de BHVopleiding. Zoek gewoon naar een goede aanbieder die een certificaat kan aanbieden met de
laagste prijs en binnen een zo’n kort mogelijke trainingsduur. Let wel… je komt er vaak pas
achter of de training echt goed was, op het moment van de waarheid…

2)

Digitaal Aanwezigheidsbord: Software + Touchscreens + App
Neem afscheid van het oude aanwezigheidsbord. Vervang het door SpotYou software. Simpel,
eenvoudig, digitaal, real-time. Welke medewerkers zijn in het pand? In 1 oogopslag én actueel.

Medewerkers hoeven er desgewenst zelf níets voor te doen. In álle vestigingen. En bovendien
kunnen alle BHV’ers met 1 druk op de knop opgeroepen worden. Ze kunnen heel gemakkelijk
contact hebben met elkaar. Nog steeds hangen er in veel organisaties en bedrijven oude borden.
Die worden 9 van de 10 keer niet goed gebruikt of ze zijn niet actueel. Medewerkers en BHV’er
moeten zich aan- of afmelden op het aanwezigheidsbord. Door een tool te gebruiken waarbij de
aanwezigheid en afwezigheid van de BHV automatisch geregistreerd wordt, kunnen er geen
handelingen vergeten worden en is altijd de meest actuele situatie bekend. Er gaat geen
kostbare tijd verloren en je kunt altijd de aanwezige BHV alarmeren. SpotYou is een Nederlandse
vinding en is beschikbaar als SaaS-oplossing inclusief touchscreen schermen, apps en eenvoudige
installatie.
3)

Gebruik maken van de BHV van omliggende organisaties
Samenwerken kan enorm veel BHV-geld besparen. Veel organisaties bevinden zich in een
verzamelgebouw, op een industrieterrein, in een winkelcentrum, etc. Iedereen heeft zijn eigen
BHV, maar toch zou je veel zaken samen kunnen inkopen of doen: trainingen, middelen en
software uiteraard ook.

4)

Weg met de oude pieper en pieper-hardware
De pieper is verouderd en duur. En ze worden vaak vergeten, of werkt toch niet goed of heeft
niet overal bereik. De mobiele telefoon heeft tegenwoordig iedereen bij zich, zéker de
dienstdoende BHV’er. Ook hier kun je gemakkelijk kosten besparen door gebruik te maken van
het digitale aanwezigheidsbord van SpotYou en de software om de BHV’er(s) op te roepen.

5)

Weeg af: zelf doen of uitbesteden?
Misschien de bekende open deur, maar toch. Door drukte of gewoonte of andere oorzaken komt
het voor dat zaken erg ‘gemakkelijk’ worden uitbesteed of ingekocht. Terwijl er eenvoudig veel
geld kan worden bespaard door zaken zelf te doen of beter op te letten bij inkoop.
Het omgekeerde komt uiteraard ook voor: zaken zelf willen doen, terwijl je het voordeliger en
sneller kunt uitbesteden.

Meer weten?
SpotYou is de specialist in digitale aanwezigheidsoplossingen
met bewezen succes. Inmiddels wordt SpotYou gebruikt in
diverse scholen, accountancy- en advocatenkantoren en
bedrijven. Interesse of offerte? Neem contact op met
info@spotyou.nl of bel 085-065301 of lees meer op
https://www.spotyou.nl

