Nieuwsbrief
Beverwijk, 04-11-2020
Met zeer veel aandacht hebben ook wij op 3 november naar de persconferentie van onze minister president gekeken.
Naast de bestaande regels, zijn er opnieuw enkele beperkingen opgelegd, welke voornamelijk van invloed zijn op sluitingen
en groepsgrootte binnen en buiten. Conform de regels van vóór de verzwarende maatregelen, mochten er 30 personen in
een ruimte aanwezig zijn, mits deze voldoen aan de geldende afstandsregels, etc. In de nieuwe maatregelen is dit
gereduceerd naar 2, zowel binnen als buiten, zowel bedrijfsmatig als privé.
Uitzonderingsregel
Vandaag zijn de uitzonderingsregels uitgegeven door de rijksoverheid. De beperkende maatregel van maximaal 2 binnen,
geldt door een opgenomen uitzonderingsregel NIET voor BHV cursussen en opleidingen. De uitzonderingsregel is:
“Groepsverbanden die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven
en andere organisaties, mits niet groter dan 100 personen”. Gezien de wettelijke verplichting tot het organiseren,
onderhouden en certificeren van een BHV organisatie, zijn BHV cursussen en opleidingen noodzakelijk. Dit bevestigt
Rijksoverheid.
Onze inzet
Wij trainen enkel kleine deelnemersgroepen (maximaal 6) gedurende halve dagen. We gebruiken indien afstanden niet
gehandhaafd kunnen worden medische handschoenen en beschermende mondkapjes en we desinfecteren al onze
middelen met extra aandacht en frequentie.
Welke opties zijn er voor uw geboekte opleiding / training?
Om toch gecertificeerd te blijven, belangrijk voor de wettelijke verplichting, bieden wij onze trainingen aan in een aantal
gewijzigde vormen;
Optie 1: “Halve groepen, halve dagen”
In plaats van 12 deelnemers een hele dag trainen, trainen we nu maximaal 6 deelnemers, gedurende een halve dag. Wij
trainen dan 2 groepen achtereen om zo toch het aantal deelnemers per dag te certificeren, zoals u van ons bent gewend.
Voordelen hierbij; Geen wachttijden tijdens de training, niet “afkijken” en minder improductiviteit.
Optie 2: “BHV bootcamp”
Alle deelnemers volgen voorafgaand aan de praktijksessie onze e-learningmodule en online interactieve scenariotrainingen,
waarna ze aan de praktijksessie mogen deelnemen. In teams van 2 deelnemers voltooien de BHV’ers een aantal opdrachten
op gebied van incidentbestrijding, getoetst door een trainer. Hierna volgt er feedback op de handelingen en eventueel
verbeterende lesstof.
Optie 3: “Individuele competentietoets 1:1”
Alle deelnemers volgen voorafgaand aan de praktijksessie onze e-learningmodule en online interactieve scenariotrainingen,
waarna ze aan de praktijksessie mogen deelnemen. Elke deelnemer krijgt vooraf enkele casuïstieken ter voorbereiding
aangereikt. Tijdens de competentietoets van 30 minuten zal de deelnemer alleen deze incidenten juist en adequaat moeten
afhandelen. De trainer toetst en geeft verbeterende feedback.
Optie 4: “Geheel online trainen”
Indien eerder genoemde opties niet mogelijk zijn door interne maatregelen en/of voorkeuren, bieden wij gedurende de
duur van de beperkende corona maatregelen de mogelijkheid om geheel online te trainen. Alle deelnemers volgen onze
e-learningmodule en online interactieve scenariotrainingen en voltooien de toetsing van beide met voldoende resultaat.
Alle bovengenoemde opties voldoen aan de opgelegde coronamaatregelen en gestelde wettelijk voorwaarden om de
deelnemers te mogen certificeren als BHV’er.
Uw voorkeur
Heeft u bij ons één of meerdere trainingen vastgelegd tussen nu en 31 december 2020? Wij verzoeken u dan om ons zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk 7 dagen voorafgaande, te laten weten naar welke voorkeursoptie u wens uitgaat.
Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon en/of accountmanager.
Namens het gehele team van BHV OEFENCENTRUM,
een VRIENDELIJKE en VEILIGE groet!

