
��Werk,�thuis,�op�straat:� 
hoe veilig ben jij?�
�

Na corona werken we niet alleen meer thuis, maar keren we ook 
naar de werksituatie terug. Steeds meer organisaties kiezen 
voor hybride werken, maar hoe doen we dat veilig en gezond?

BHV

Veel organisaties kiezen na corona voor hybride werken
Hoe zorg je voor een veilige en gezonde (werk)omgeving, of deze nou thuis, 
onderweg of op de werkvloer is? 

Wij hebben alvast 3 TIPS voor je
We dagen organisaties en BHV’ers uit om dit jaar na te denken over hoe veilig we het voor iedereen 
kunnen maken. Dus: heb jij al nagedacht wat er moet gebeuren bij een incident: zowel als je thuis 
(aan het werk) bent of op kantoor of onderweg? Want met een goed plan maak je de wereld veiliger!

Hybride werken  
IN JE ORGANISATIE 
Stel, je hebt geen idee 
hoeveel collega’s er vandaag 
binnen zijn. Jullie organisatie 
werkt nu hybride. Hoe weet 
je als organisatie wie zich 
waar bevindt? En, hoe weet je 
als organisatie of er voldoen-
de BHV-capaciteit beschik-
baar is? En, mag een BHV’er 
hybride werken? Is het vaste 
team dan (nog) toereikend?

Hybride werken  
ONDERWEG 
Stel, je bent onderweg voor 
of naar je werk. Je ziet dat de 
bestuurder van de auto voor 
je onwel wordt en in de berm 
tot stilstand komt. Elke dag 
krijgen 40 mensen in Neder-
land buiten het ziekenhuis een 
hartstilstand. De overlevings-
kans is het grootst als iemand 
binnen 6 minuten reanimeert 
en een AED aansluit. Als elke 
minuut telt, is snelle hulp van 
levensbelang. HartslagNu is 
het reanimatie oproepsys-
teem van Nederland. Inmid-
dels kennen al veel mensen de 
app. Ben je BHV’er of EHBO’er 
en heb je je al aangemeld bij 
HartslagNu? 

Hybride  werken  
THUIS 
Stel, je zit in een digitale 
meeting met meerdere, ook 
deels onbekende deelnemers 
en je ziet in je scherm dat een 
deelnemer onwel wordt. Al 
eens nagedacht wat je dan 
kan doen of moet doen? Kan 
je iemand inschakelen om ter 
plekke hulp te regelen? Weet 
je eigenlijk wel waar hij of zij 
zich bevindt? 

  TIP 3TIP 3  
Hoe kun je in jouw  
organisatie regelen dat  
je ook in digitale nood- 
situaties hulp kan bieden?

  TIP 1TIP 1  
Zorg dat je in beeld hebt 
wie binnen is en waar, 
zodat je met voldoende 
BHV’ers zorgt voor een 
veilige en gezonde werk-
omgeving.

  TIP 2TIP 2  
Wacht niet, meld je aan 
bij HartslagNu en help 
mee levens redden!

Elke 1e maandag van november
www.dagvandebhv.nl     #dvdbhv
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