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In het BHV-beleidsplan is vastgelegd hoe uw BHV-organisatie tot stand is gekomen en hoe deze is ingericht. Dit wordt gedaan op basis
van de aanwezige risico’s, zoals bedoeld in de NEN8112:2017. Een risico-analyse omtrent de BHV wordt zo gemaakt, waarna deze worden
vastgelegd in een beleidsplan met uitgangspunten, visie, competenties, middelen enzovoorts. Daarmee wordt in het BHV-beleidsplan een
duidelijk beeld geschetst van de huidige stand van zaken rondom BHV, maar bepalen we ook welke slag er nog te maken valt met BHV.

Wat is er o.a. in het BHV-beleidsplan vastgelegd?
Wettelijke eisen en andere eisen
Uitgangspunten beleid
Risicoanalyse
Maatgevende scenario’s
Maatgevende factoren
BHV- organisatie
BHV- opleiding en training
Uitleg link naar andere plannen

Onze werkwijze
Wij zorgen voor een plan met simpel en duidelijk taalgebruik,
welke goed leesbaar is voor iedereen in uw organisatie! Op
verzoek kunnen we het BHV-beleidsplan ook in andere talen
opleveren.
We leveren onze documenten standaard op in pdf, met logo
van de opleider en eindklant. Wilt u het stuk in uw huisstijl of
de huisstijl van de eindklant ontvangen? Dat kan tegen een
meerprijs.
Wij werken aan de hand van de NEN8112:2017
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BHV-beleidsplan
Pakketten

Do It Yourself

Basis

Op maat

Na een telefonische intake
leveren we een basis format waar
u zelf mee aan de slag kunt gaan,
mét coaching van ons.

Dit BHV-beleidsplan maken wij.
We gaan samen aan de slag om
de basis voor een BHV-beleid
vast te zetten.

Het BHV-beleid in op maat vorm
biedt meerdere feedback
momenten. Hiermee wordt een
volledig afgestemd plan gemaakt
om de BHV te optimaliseren.

Vanaf € 425,-

Vanaf € 1010,-

Vanaf € 1540,-
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BHV-beleidsplan
Do It Yourself

TELEFONISCH
INTAKEGESPREK

ONTVANGST
ZELF IN TE
VULLEN FORMAT

COACHING

U KUNT AAN DE
SLAG!

Gebruik de kracht van uw eigen organisatie en ga zelf aan de slag met uw BHV-beleidsplan! Door middel van dit pakket leert
u zelf hoe u een BHV-beleidsplan opstelt, terwijl wij u coaching bieden en helpen met al uw vragen. Middels een
telefonische intake helpen wij u op weg en krijgt u een standaard format toegestuurd waar u vervolgens zelf mee aan de slag
kunt! Dit pakket geeft u de mogelijkheid om uw eigen organisatie in te zetten en het maken van het BHV-beleidsplan te zien
als leermogelijkheid voor u en uw medewerkers.
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TELEFONISCH
INTAKEGESPREK

BHV-beleidsplan
Basis

LOCATIEBEZOEK

ONTVANGST
CONCEPT BHVBELEIDSPLAN

FEEDBACK
CONCEPT EN
VERWERKEN

ONTVANGST
DEFINITIEF BHVBELEIDSPLAN

Bij het kiezen van dit pakket gaan wij voor u aan de slag en maken wij aan de hand van een standaard-format een BHVbeleidsplan. We voeren 1 locatiebezoek uit welke we verwerken in het BHV-beleidsplan, waarna u de mogelijkheid heeft om
in 1 ronde feedback te geven. Deze verwerken wij vervolgens in het definitieve BHV-beleidsplan.
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TELEFONISCH
INTAKEGESPREK

BHV-beleidsplan
Op maat

2 LOCATIEBEZOEKEN

ONTVANGST
CONCEPT BNP

3 FEEDBACKRONDES

OP MAAT
TAAKKAARTEN

AANLEVEREN
DEFINITIEF BNP

PLAN VAN
AANPAK VOOR
IMPLEMENTATIE

Dit pakket bevat meerdere feedbackmomenten, zodat het BHV-beleidsplan optimaal is afgestemd op uw organisatie. Na
ieder locatiebezoek ontvangt u een concept, waarna u feedback kunt leveren. Aanvullend op het definitieve BHVbeleidsplan, ontvangt u een voorstel voor implementatie van het plan met een communicatieplan. Op deze manier wordt het
BHV-beleidsplan optimaal geïmplementeerd in uw organisatie en ziet u het beste effect.

