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CCB Samengevat
• Onze missie is mensen bewust en bekwaam maken op het gebied van basishulpverlening.

• Wij zijn goed in het leveren van maatwerkoplossingen van risico inventarisatie (RI&E),
bedrijfsnoodplan, opleiding en oefening, tot op maat gemaakte E-learning programma’s.
• Wij verzorgen opleiding & advies aan ongeveer 450 bedrijven en 5.000 cursisten op jaarbasis.
• Wij halen veel plezier uit het verrassen van onze cursisten met afwisselende werkvormen.
• In 2021 gaven de cursisten onze opleidingen gemiddeld een 8,5 als cijfer.
• Onze opleidingen worden gecertificeerd door het NIbhv en Rode Kruis.

• Wij werken met zo’n 25 personen aan optimale klanttevredenheid!
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Het praktijkhuis van CCB Groep

Onze locatie beschikt over een uniek inpandig praktijkhuis van ca. 350m2 waar we realistische oefeningen voor
brandbestrijding, ontruiming en eerste hulp verzorgen. In totaal maken we gebruik van 24 ruimtes verspreid over 2
verdiepingen. Het hele gebouw is voorzien van camera’s zodat cursisten mee kunnen kijken en elkaar beoordelen.
Op de 1e verdieping hebben wij diverse mogelijkheden om te oefenen met echte branden en blusmiddelen. Hier vind je
onder andere een ingerichte keuken, kantoren, magazijn en slaapkamer. Er kan worden geblust met sproeischuim, CO2,
brandslanghaspel en blusdeken.
Op de begane grond is het praktijkhuis zodanig ingericht dat hier geoefend kan worden met ontruiming. De middelen die
we kunnen gebruiken zijn portofoons, brandmeldinstallatie met rook- en handbrandmelders, evac chair, bhv-hesjes en
andere hulpmiddelen.
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Hoofd bhv – operationeel en strategisch

Samenvatting:
Opleiding bestaat uit 2 modules: operationeel (1 dag) en strategisch (1 dag) ook los van elkaar te volgen.
Korte e-learning ter voorbereiding op de lesdagen.
Module operationeel is vooral heel pragmatisch, module strategisch is vooral gericht op het opzetten

en inrichten van de bhv-organisatie en vaststellen van beleid.
Veel ruimte voor eigen inbreng en vragen, opdrachten tijdens les gaan over eigen organisatie.
Mooie locatie, uitstekende faciliteiten, lunch en bereikbaarheid.
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Kenmerken
Inleiding
Als hoofd bhv ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de bhv binnen jouw organisatie.
Je neemt de bhv-organiserende taak over van de werkgever. Deze opleiding geeft voldoende
kennis en handvatten om deze functie naar goed te kunnen uitoefenen.
Een coördinator bhv is vaak iemand die de bhv regelt en organiseert en verantwoording aflegt
aan het hoofd bhv. Een hoofd bhv heeft de eindverantwoordelijkheid voor de bhv-organisatie
(namens de directie). Voor deze opleiding maakt het niet uit of je coördinator bent of hoofd.

Wij noemen voor het gemak overal “hoofd bhv”.

Opleiding
Wij onderscheiden de volgende rollen:
1.

Hoofd bhv – operationeel

Dit is een uitvoerende en organiserende rol vaak voor één locatie. Bijvoorbeeld: de bhvorganisatie is bepaald, het beleid staat op papier en er zijn protocollen voor verschillende
scenario’s. Jij bent verantwoordelijk voor het op peil houden van de bhv voor jouw locatie(s). Jij
zorgt dat de bhv’ers getraind en geoefend zijn, dat de middelen beschikbaar zijn en dat het
bedrijfsnoodplan actueel is. Soms kan het zijn dat je ook een rol hebt bij een calamiteit, of dat
je na afloop met je bhv’ers evalueert.
Als dit voorbeeld voor jou herkenbaar is, dan is deze module zeker voor jou geschikt.
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Kenmerken
Opleiding (vervolg)
2.

Hoofd bhv – strategisch

Deze rol is weggelegd voor iemand die de bhv-organisatie opzet en/of er een beleid voor
schrijft. Of er is jou gevraagd om het bhv-beleid te reviewen en de bhv-organisatie en
middelen opnieuw te beoordelen. Je adviseert de directie over bhv en
veiligheidsvraagstukken. Je werkt hiervoor samen met bijvoorbeeld HR, de Arbo
coördinator/preventiemedewerker of de ondernemingsraad (OR).
In deze rol werk je (meestal) op managementniveau en heb je deze taken vanwege jouw
functie. Hiervoor krijg je budget én je doet dit voor een grote organisatie met meerdere
locaties (niet altijd het geval).
Herken je jezelf hierin? Dan is deze module voor jou geschikt.
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Kenmerken
Onderdelen
Hier beneden vind je het overzicht van de verschillende lesonderwerpen verdeeld per
module.
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Kenmerken
Groepsgrootte en locatie
Er is plek voor maximaal 12 personen per groep. Leslocatie is in
Amsterdam, iedereen kan zich inschrijven. Opleiding voor een hele groep
kan in-company.

Examen, opleidingsduur, certificering en herhaling
Een module is 1 dag van 8:30 tot 16:00 uur. Er is geen examen of
certificaat, je ontvangt wel een bewijs van deelname). De reden hiervoor
is dat opleiding heel pragmatisch is, zodat je als hoofd bhv direct aan de
slag kunt binnen jouw bedrijf.
Er is geen herhalingstraining, maar wij bieden wel een intervisie
bijeenkomst aan. Hierbij begeleidt en ondersteunt onze adviseur jou (en
collega’s) in de bhv vraagstukken die je hebt. Deze bijeenkomst vindt
plaats op jouw locatie en duurt gemiddeld een dagdeel. Informatie op
aanvraag.
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Prijzenblad
Kosten
De module hoofd bhv – Operationeel is €300,- per persoon exclusief BTW.
De module hoofd bhv – Strategisch is €300,- per persoon exclusief BTW.
Optioneel is ook de module Ploegleider bhv te volgen voor € 300 exclusief BTW.
Dit is iemand die een ploeg bhv’ers aanstuurt bij een incident of calamiteit.
Prijs is inclusief:
E-learning ter voorbereiding op elke module met toegang voor 1 jaar
Digitale informatiedocumenten en veel tips en nuttige informatie om zelf mee aan de slag te gaan
Inzet van ervaren instructeur en adviseur bhv

Inzet van heel veel instructie- en oefenmateriaal
Uitgebreide lunch, koffie, thee, frisdrank en wat lekkers**
**niet inbegrepen indien de cursus op de eigen bedrijfslocatie wordt georganiseerd (in-company)
Vraag vrijblijvend een offerte op via opleidingen@ccb-groep.nl
Wij hanteren onze studievoorwaarden: klik hier.

We hebben een privacy policy: klik hier
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Contact
020 – 528 6889

opleidingen@ccb-groep.nl

Poortland 43
1046 BD Amsterdam

LinkedIn
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