
Veiligheidg

‘D
e VNCI heeft behoefte aan struc-
tuur en duidelijkheid op het 
gebied van opleidingen die vallen 

tussen bedrijfshulpverlenings- en aange-
wezen-bedrijfsbrandweeropleidingen”, 
zegt opleidingskundig adviseur Paul Too-
nen van het Nederlands Instituut voor 
Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Om die 
reden starten per 2015 nieuwe modulaire 
opleidingen voor First Responders in 
bedrijfsnoodorganisaties (BNO) in de  
chemie. De VNCI wil daarmee een  
bijdrage leveren aan het vergroten van  
de veiligheid. 
“De chemische industrie telt nogal wat 
bedrijven die net niet onder de Wet op de 
veiligheidsregio’s vallen, maar wel een 
vergelijkbare noodhulpstructuur moeten 
opzetten”, vertelt Toonen. “Deze bedrijven 
vallen onder de Arbowetgeving, die onder 
meer voorschrijft dat ze door middel van 
een risico-inventarisatie en evaluatie 
(RI&E) de verschillende risico’s in kaart 
brengen. Bij een overheidscontrole moeten 
ze aantonen dat ze over de juist opgeleide 
medewerkers beschikken, die een incident 
adequaat kunnen bestrijden. Het NIBHV en 

F
O

T
O

: 
N

A
T

IO
N

A
L

E
 B

E
E

L
D

B
A

N
K

CURSUS  

MANAGEN VGM 

VOOR BRZO- 

BEDRIJVEN 

Op 16 juni start de basiscursus Mana-
gen VGM van stichting PHOV. Deelne-
mers leren om in de praktijk op juiste 
wijze invulling te geven aan de (eind-)
verantwoordelijkheid voor het vorm-
geven, implementeren en uitvoeren 
van VGM-beleid. De cursus is bedoeld 
voor operationeel managers van pro-
ductie-units van BRZO- en Arie-
bedrijven.

 E
xcellente uitvoering van het 
beheerssysteem Veiligheid, 
Gezondheid en Milieu (VGM) is

een van de kernelementen van het
VNO-NCW-initiatief Veiligheid Voorop. 
De VNCI geeft via het actieplan Veilig-
heid Voorop invulling aan een ‘Excel-
lente implementatie van het veilig-
heidsbeheerssysteem’ met de 
hoofdpunten: continue verbetering van 
de kwaliteit van het systeem en uitvoe-
ring daarvan, meten van de prestaties, 
versterken van competenties.
De cursussen Managen VGM leveren
een bijdrage aan het versterken van 
deze competenties. De cursussen zijn 
op verzoek van en in overleg met de
VNCI ontwikkeld door het samenwer-
kingsverband Chorda en Stichting Post 
Hoger Onderwijs Veiligheidskunde 
(PHOV). p

Meer informatie: www.phov.nl

NIEUWE  OPLEIDINGEN
FIRST RESPONDERS IN
2015 VAN START

Veiligheid

het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV)
spelen daar met de nieuwe modulaire 
opleidingen voor First Responders op in.
Daarbij werken wij in de projectgroep
samen met de VNCI en de Stichting  
Calamiteitenbeheersing in Bedrijven 
en Organisaties.”

Maatwerk

Toonen benadrukt dat de nieuwe opleidin-
gen zijn geënt op de incidentenscenario’s
van de betrokken ondernemingen. “Het 
gaat om maatwerk waarbij de First Res-
ponders onder meer leren om met de juiste 
persoonlijke beschermingsmiddelen om te
gaan. Na hun opleiding kunnen en mogen 
ze meer dan basis bhv’ers, zoals het
gebruik van adembeschermingsappara-
tuur en chemicaliënpakken. Op basis van
de risico’s en incidentenscenario’s kunnen
bedrijven de juiste modules uit het oplei-
dingsaanbod kiezen, zodat ze hun First
Responders op maat kunnen opleiden. De 
opleidings- en oefensystematiek is gericht
op de competenties die ze op hun eigen 
werkplek nodig hebben.” 
De nieuwe opleidingsstructuur voorziet ook

De VNCI heeft samen met het NIBHV en IFV nieuwe opleidingen voor First Responders
in bedrijfsnoodorganisaties in de chemie opgezet. “Doel is om met name hulpverle-
ners van ondernemingen die niet over een bedrijfsbrandweer beschikken de juiste 
kennis en vaardigheden mee te geven om op basis van de specifieke risico’s een inci-
dent adequaat te bestrijden”, aldus Paul Toonen van het NIBHV.

in het op peil houden van de vakbekwaam-
heid van de First Responders. Zo wordt in
het registratiesysteem van het NIBHV niet
alleen het behaalde persoonscertificaat
opgenomen, maar ook de geoefendheid op 
de werkplek. Daarnaast zijn de verschil-
lende partijen momenteel bezig met de 
ontwikkeling van een nieuw certificerings-
systeem. Daarmee kunnen opleiders wor-
den geaccrediteerd voor het op maat aan-
bieden en examineren van de opleidingen 
First Responder bedrijfsnoodorganisatie.
Onafhankelijke audits zorgen voor de kwa-
liteitsborging van de examens. Persoons-
certificering waarborgt de kwaliteit van de
opgeleide cursist. “Het grote voordeel van
deze systematiek is dat bedrijven bij een
overheidscontrole kunnen aantonen dat zij 
hun zaken op orde hebben”, aldus Toonen. p
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