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Herkennen, inschatten,
ingrijpen. Dat is alles.
2

VOORWOORD
In 20 jaar tijd is First Care veiligheidstrainingen en advies uitgegroeid tot een professionele
organisatie. Ons uitgangspunt is hetzelfde gebleven: bedrijven volledig ontzorgen en helpen
om de meest veilige werkomgeving voor hun personeel, gasten en leveranciers te creëren. Wat
wij nastreven is dat cursisten de training als zinvol, leerzaam en plezierig ervaren. Steeds vaker
geven ze bij hun leidinggevenden aan dat ze weer een training bij ons willen volgen. Dat doet
ons uiteraard veel plezier.
We zijn niet alleen uitgegroeid tot een professionele organisatie, ook onze portefeuille en ons
dienstenaanbod zijn behoorlijk gegroeid. De markt is kritischer geworden en blijft in beweging.
Dat daagt ons uit om ook in beweging te blijven en met de markt mee te blijven gaan. Daarnaast zorgt de verscherpte regelgeving ervoor dat wij niet achterover leunen.
Dit jubileumboek geeft u een inkijk in 20 jaar First Care. Hoe heeft ons familiebedrijf zich
geprofessionaliseerd en hoe kijken wij naar de toekomst. We hebben hard gewerkt om vanuit
hobby een stabiel bedrijf van First Care te maken. Dat is gelukt en daar zijn we zeker trots op.
In Tilburg en verre omgeving hebben we een goede naam opgebouwd en behoren we zeker tot
de grotere aanbieders op het gebied van BHV-trainingen. Dit komt mede dankzij de inzet van
onze medewerkers en het vertrouwen van u als opdrachtgever.
Wat de toekomst ons gaat brengen, is nooit te voorspellen. Twee dingen weten we zeker.
Allereerst dat BHV blijft bestaan en eigenlijk alleen maar intensiever wordt. Ten tweede staat
vast dat zoon Sander binnen nu en vier jaar First Care gaat overnemen. Hiermee is de toekomst
dus ook gewaarborgd.
Ik wens u veel leesplezier toe en graag tot ziens.
Erik Scholten
Directeur First Care veiligheidstrainingen en advies
December 2015

3

Erik en Elly Scholten

IN DEZE JUBILEUM UITGAVE
HISTORIE FIRST CARE

5

MERKPASPOORT VAN FIRST CARE

9

FIRST CARE EN DE TOEKOMST

14

ELSO CARE

18

KLANTEN AAN HET WOORD
Niko van den Hout
Cees Braken
Stanneke van Heijster
Winfried Rooswinkel
Wim van de Goor
Mark van den Hout

8
11
12
17
20
22

MEDEWERKERS AAN HET WOORD
Ria Ververst
7
Liselotte van Rijzewijk
13
en Monique van Hemert
Nicole Schoutens
16
Loet Smits
21

4

ERIK EN ELLY SCHOLTEN
HISTORIE FIRST CARE
First Care is ontstaan vanuit een hobby en in 20 jaar gegroeid naar een
professioneel bureau voor veiligheidstrainingen en advies. Dat gaat niet vanzelf. Erik en Elly Scholten hebben daar met plezier en enthousiasme veel tijd
in gestoken. Het resultaat mag er zijn. Samen blikken ze terug naar de aanloop en de start van First Care.

“Na mijn militaire dienst ben ik de opleiding A-verpleging
gaan volgen. Theorie en praktijk gingen samen op. Het
begon met de handen aan het bed. Na enkele jaren startte ik met de Intensive Care opleiding en ging ik op de
IC-afdeling werken. Na een aantal jaar maakte ik de overstap naar de Spoedeisende Hulp. Het werk dat ik daar
deed, heeft ervoor gezorgd dat ik een goede klinische
blik ontwikkelde. Op die afdeling heb ik zeker 15 jaar
gewerkt”, start Erik enthousiast zijn verhaal. Hij vervolgt:
“Het mooie van het werk op die afdeling vond ik dat er
direct actie ondernomen moest worden. Geen langdurige zorg, wel korte interventies en zeer afwisselend werk.
Je moest situaties snel leren inschatten en de medisch
specialisten voorzien van informatie op basis waarvan zij
hun besluiten namen.”

BHV WORDT VERPLICHT
Het is eind 1995 als BHV voor bedrijven verplicht wordt.
De horeca ging hier meteen serieus mee aan de slag. Daar
sprong Erik direct op in. Hij belde als eerste hotel Van der
Valk in Gilze. Erik: “Daar kwam ik in contact met de dame
die het BHV-gebeuren intern moest gaan opzetten. Op 1
januari 1996 was ik met First Care gestart en op 2 januari
haalde ik Van der Valk als eerste klant binnen. Via deze
dame ben ik in contact gekomen met Koninklijke Horeca
Nederland. Dat leverde First Care weer nieuwe klanten
op.” Elly vervolgt: “We werkten vanuit huis. Onze zolder
hadden we als kantoor ingericht. Erik trainde de cursisten
op bedrijfslocatie. Hij had een tweedehands auto en een
reanimatiepop van de Hartstichting. Ons doel was meer
financiële ruimte te krijgen voor ons gezin.”
Het werk voor First Care kon prima gecombineerd worden
met het werk op de Spoedeisende Hulp. Erik had de luxe
om zijn werk zelf in te mogen plannen. Overdag werkte hij
op de Spoedeisende hulp en ‘s avonds gaf hij trainingen. In
het weekend deed hij de avonddienst. “Ik had er erg veel
plezier in. Het leverde mooi resultaat op en iedere keer
genoot ik weer dat ik teruggevraagd werd. First Care had
weinig kosten; mijn vader was Rijksaccountant geweest en
verzorgde de boekhouding. De cursusadministratie deden
Elly en ik samen. Elly maakte de pasjes, pakte de telefoon
op, maakte afspraken en verwerkte die in onze papieren
agenda. Zelfs onze kinderen namen de telefoon op. Dat ze
dat heel netjes deden, kregen we vaak te horen. Nu kun je
zoiets niet meer maken.”

Dat Erik veel wisseldiensten moest draaien, kwam
eigenlijk voor de thuissituatie prima uit. Elly licht toe:
“Ik werkte ook in de verpleging en was dus bekend met
wisseldiensten. We konden onze diensten op elkaar
afstemmen en zodoende was het thuis, met twee kleine
kinderen, goed te regelen. We hebben nooit een hekel aan
wisseldiensten gehad.”
Toen Erik op de Spoedeisende Hulp werkte, werd hij door
een collega gevraagd om voor de Hartstichting reanimatiecursussen te geven aan particulieren. Die kans greep
hij met beide handen aan. “Het leuke was”, vertelt Erik,
“dat de cursisten mij begonnen te vragen voor de herhalingscursussen. Op advies van weer een andere collega ben
ik toen de opleiding voor Kaderinstructeur EHBO gaan
volgen. In de weekenden ging ik daarvoor naar Utrecht.
Tijdens mijn nachtdiensten werkte ik de verslagen en
lesschema’s uit. Dat bracht mij een stap verder, omdat ik
nu ook bij bedrijven EHBO-cursussen kon gaan geven.
Via een bevriende Arboarts kwam ik bij diverse bedrijven
binnen. Sommige bedrijven hebben wij nu nog als klant.”
Een keer of zeven per jaar moet Erik op herhaling om zijn
certificaat als instructeur te behouden.

NAAM FIRST CARE
De naam First Care spookte in 1995 door Eriks hoofd, nog
voordat het bedrijf gestart was. Het is de Engelse vertaling
voor Eerste Hulp en gaf direct aan waar First Care voor
stond. Erik had zelf een logo ontworpen dat hij gebruikte op de certificaten. Snel na de oprichting van First Care
is er een nieuw logo ontworpen. De basis van dit logo is
ernog steeds, maar de kleur is veranderd van groen
naar blauw.
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TRAININGEN
Wat een BHV’er allemaal moest kennen, stond omschreven in de Arbowet. Daar had Erik zich aan te houden. Wel
heeft hij daaromheen een eigen training ontwikkeld. “De
basis van de training bestaat nu nog. Ik was best vooruitstrevend als ik het vergelijk met andere aanbieders
van BHV-trainingen. Ook was ik altijd een stapje voor met
investeren. Ik werkte bijvoorbeeld al heel snel met een
beamer. Van opdrachtgevers kreeg ik teruggekoppeld dat
het professioneel overkwam. Uiteraard gaf dat me een
goed gevoel”, verklaart Erik.

De specialisatie van First Care bleef echter de mobiele
opleider. Zeker 70% van de trainingen werden en worden
op locatie gegeven.
Dat betekende dat de ruimtes ook verhuurd konden gaan
worden. Daarvoor richtten ze in 2007 Elso Care op.
De officiële opening van First Care was in oktober 2007.
Klanten, familieleden en vrienden waren uitgenodigd. Erik
had voor deze gelegenheid een diapresentatie gemaakt van
de bouwvorderingen en die draaide tijdens de opening.
Het stond synoniem voor wat First Care had meegemaakt:
vanuit niets begonnen, de grove bouw en het eindresultaat.

OPZEGGEN BAAN
In de aanloop naar zijn ontslag maakte Erik minder uren.
In de zomermaanden, als het bij First Care rustig was,
haalde hij zijn uren in. Elly weet zich nog te herinneren
hoe het ontslag verliep: “We hadden een naar jaar achter
de rug. Een aantal zeer naaste familieleden was overleden. We hadden allebei nachtdienst. Erik vertelde aan zijn
collega van de Spoedeisende Hulp dat hij het zo druk had.
Ze adviseerde hem toen te stoppen met zijn baan en als
zelfstandig ondernemer door te gaan. Hij kwam direct
naar mijn afdeling en vroeg of hij ontslag zou nemen.
Mijn antwoord kwam radicaal: ‘Doe maar’. Ik had het er
namelijk zelf ook al met een collega over gehad.”
Zo kwam daar op 1 januari 2001 de ontslagaanvraag.
Spannend vond Erik het niet, hij wist dat hij zo weer terug
kon komen als dat nodig was. Hij kreeg nog een 0-uren
contract. Toch raakte hij na verloop van tijd eruit, vooral
op logistiek gebied.

ONTSPANNING
Om het vele werk aan te kunnen en nieuwe activiteiten te
bedenken, is ontspanning belangrijk. Voor Elly en Erik
betekende dat wandelen in de Ardennen, waar ze in 2001
een huisje hadden gekocht. Zeker een, soms twee weekenden in de maand vertrokken ze met of zonder kinderen
naar de Ardennen. De telefoon werd thuis gelaten. Even op
adem komen, even een time-out.
AANSCHERPING BHV-REGELS
Iedere keer als er in Nederland een ramp gebeurde,
werden de BHV-regels aangescherpt. Zo ook na de brand
in Volendam en op Schiphol. Ook ontruimingsoefeningen
moesten er gehouden worden, vooral in de horeca, zorg
en onderwijs. Erik herinnert zich nog goed dat daags na
de brand in Volendam, in de beruchte nieuwjaarsnacht
van 2000 op 2001, Omroep Brabant bij hem kwam voor
een interview. “Ik was nog maar twee dagen zelfstandig,
toen ze bij mij kwamen, omdat ik een specialist was op het
gebied van BHV. Dat vond ik toch wel heel bijzonder”,
zegt Erik.

GROEI
In 2003 namen Erik en Elly de eerste werkneemster in
dienst voor de administratieve werkzaamheden. Dat was
een belangrijke poot van het bedrijf. Als dat goed liep,
kon First Care verder groeien. Ze gingen proactief aan de
slag om de bestaande klanten te attenderen op de jaarlijkse herhalingsdagen. “Doordat wij deze kracht inhuurden,
kreeg ik meer tijd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen.
Al snel nam ik ook twee instructeurs in dienst. Het vergaderen aan de eettafel ging niet meer, dus op zoek naar een
andere locatie”, aldus Erik. Het werd een bovenverdieping
aan de Kraaivenstraat 36-16. De ruimte was niet al te groot
en had een kleine keuken. Al snel bleek dat het te klein was.
Werd er een training gegeven, dan moest de administratieve kracht elders werken. Elly bereidde thuis de lunch en
bracht die naar de trainingslocatie.
Elly: “Gelukkig wisten we snel de hand te leggen op de
locatie waar we nu zitten. Er werden namelijk nieuwe units
gebouwd aan de overkant. Wij kochten er twee en hebben
ze laten koppelen. Samen hebben we ze ingericht zoals
wij dat wilden, met een ontvangstruimte c.q. lunchroom,
open kantoorruimtes en boven de trainingsruimtes annex
vergaderruimtes. En we creëerden een ruimte voor de
blusoefeningen.”

KLANTENKRING
Zoals al gezegd door Erik, Van der Valk was zijn eerste
klant en er volgden er nog meer vanuit de Horeca. Maar
ook de zorg, onderwijs en de boeren wisten de weg naar
First Care te vinden. Nu zoon Sander in het bedrijf werkt,
sinds februari 2014, wordt de klantenkring uitgebreid met
bedrijven in de zakelijke dienstverlening.
Erik is nog steeds trainer, samen met drie andere instructeurs en de eigen brandinstructeur. Hij heeft ze zelf
opgeleid omdat hij wil dat het eindresultaat altijd hetzelfde moet zijn. “Ik zeg mijn klanten toe dat hun cursisten na
een jaar weer zelf komen met de vraag om een herhalingstraining te mogen volgen, omdat ze gemotiveerd zijn en
niet omdat ze moeten volgens de regels.”
EIGEN BRANDINSTRUCTEUR
Erik en Elly hebben een eigen brandinstructeur in dienst.
Hoe is dat zo gekomen? Erik vertelt: “Het ‘brandgedeelte’, een groot onderdeel van de BHV, besteedde ik 100%
uit aan een ander bedrijf. Dat bracht een hoog kostenplaatje met zich mee. Schoonzoon Loet zocht een nieuwe
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uitdaging. Ik vroeg hem of hij het zag zitten om bij First
Care brandinstructeur te worden en samen deze tak op te
zetten. Hij vond het een goed idee. Hij volgde de opleiding
tot Brandinstructeur en inmiddels is zijn functie uitgegroeid tot Veiligheidsdeskundige. Daarvoor volgt hij op dit
moment de opleiding Middelbaar Veiligheidsdeskundige.”
OVERGANGSJAAR 2012 EN AANTREDEN SANDER
Erik en Elly beschouwen 2012 als een overgangsjaar
waarin onder andere het Merkpaspoort werd uitgewerkt. Dit was nodig om een verdere groei te realiseren.
Zoon Sander was in die periode vrij veel betrokken bij
First Care en heeft meegewerkt aan het opstellen ervan.
In 2014 startte Sander als Sales & Business Development
Manager bij First Care.

MEDEWERKER AAN
HET WOORD
Ria Ververst
Functie:
Instructeur EHBO / BHV / Vaardigheidstraining
Werkzaam bij First Care:
sinds 2008
Werkzaamheden:
“Het mooiste van mijn werk vind ik ervoor te zorgen dat
mensen niet meer bang zijn om te handelen, dat ze durven
te doen. De grote onzekerheid die er vaak is weghalen,
door luchtig te zijn in de training, het simpel te houden
en ze te vertellen dat leren luisteren naar hun onderbuikgevoel belangrijk is.
Bijna 30 jaar heb ik als verpleegkundige gewerkt. Mijn
wens was voor mijn 55ste ook iets anders te doen. Een
vriendin tipte mij voor de opleiding EHBO-instructeur. Dat
was wel wat voor mij. Toen ik het diploma op zak had,
ben ik naar Erik gestapt en al snel vroeg hij of ik een
cursus kon draaien. Niet lang daarna kreeg ik een contract
aangeboden.
Hoewel ik veel ervaring had, moest ik tijdens de EHBOinstructeursopleiding terug naar de basis. Dat is immers
wat je moet overdragen op de cursisten.
Daarnaast verzorg ik vaardigheidstrainingen voor werk-

nemers in de zorgsector die verplicht zijn deze te volgen.
Ziekenverzorgers en verpleegkundigen zijn verplicht om
de drie jaar een vaardigheidstraining te volgen. Via elearning krijgen ze de theorie aangeboden. Als ze hun
theorie-examen gehaald hebben, volgt het praktijkgedeelte op locatie van de instelling waar ze werken.
Daarna kunnen ze de vaardigheden toepassen in hun
dagelijks werk.”
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Niko van den Hout
Onderwijsgroep Tilburg
“BHV eenvoudig en eenduidig georganiseerd
én geborgd”

Tot zes jaar geleden was de BHV
op elke locatie, de Onderwijsgroep
Tilburg kent er dertien, anders georganiseerd. Daar moest verandering
in komen. Erik van First Care kwam
in beeld en vanaf 2010 zijn er grote
stappen gemaakt om de BHV-organisatie te professionaliseren.
“Mijn opdracht, en die staat in mijn
geheugen gegrift, was ervoor te
zorgen dat de BHV eenvoudig en
eenduidig georganiseerd en geborgd
zou worden”, verklaart coördinator
BHV & crisismanagement Niko van
den Hout. “Erik was bij ons al in beeld
als trainer en samen met hem ging ik
aan tafel zitten. We besloten diverse
ontruimingen te filmen om terug te
kunnen zien hoe die eraan toegingen
en wat verbeterpunten waren. Wat
bleek? De BHV’ers waren gericht op
het zo snel mogelijk ontruimen van
het gebouw en maakten onvoldoende
tijd vrij voor het incident zelf.
DOORONTWIKKELING
BHV-OPLEIDING
Naar aanleiding van de opnamen
hebben Erik en ik ‘gestoeid’ om de
BHV-opleiding verder te ontwikkelen en passend te maken voor de
onderwijsgroep. We kwamen tot een
uniek concept. Een ontruimingsfilm
werd gerealiseerd en getoond aan
medewerkers en studenten. Al onze
medewerkers, dat zijn er 1350, zijn

ontruimingsondersteuner. Bij eventuele calamiteiten nemen zij hun
gasten mee naar buiten. De BHV’ers
kunnen zich volledig richten op het
incident. We waren ons er goed van
bewust dat de implementatie van de
doorgevoerde veranderingen enkele jaren zou duren. Inmiddels loopt
de BHV-organisatie als een geoliede machine. Per gebouw hebben we
een aantal ontruimingsleiders die in
piketdienst met een portofoon lopen.
Bij calamiteiten kunnen zij bekwaam
een complexe ontruiming leiden.
Om steeds weer een verbeterslag te
kunnen maken, volgen ze elk jaar een
training.

Inmiddels loopt de
BHV-organisatie als
een geoliede machine
AFSTEMMING
TRAININGSPROGRAMMA
Na elke training volgt een evaluatie. Welke kritische geluiden horen
we vanuit de groep. Waar hebben de
BHV’ers behoefte aan. Daar stellen
we vervolgens het trainingsprogramma op af. Zo hebben we bijvoorbeeld
gradaties in de cursus aangebracht
door e-learning te introduceren. Per
jaar zijn er vier contactmomenten:
de ontruiming, de trainingscyclus,
oefening op locatie en e-learning. In
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het e-learninggedeelte zijn filmpjes
opgenomen waarin Loet uitleg geeft.
Dat komt vertrouwd over, omdat hij
ook de trainer en aanspreekpunt is
van onze cursisten.
De kracht van First Care vind ik dat er
geen concessies gedaan worden aan
de kwaliteit, maar dat er meegedacht
en meebewogen wordt met wat goed
is voor onze organisatie.
NAZORG FIRST CARE
First Care is sterk in het leveren van
nazorg. Het is een keer voorgekomen
dat een externe last van hartfalen
kreeg. De betrokken BHV’ers reageerden heel adequaat en hebben gereanimeerd. Dat mocht helaas niet baten.
Ze hadden grote behoefte om het incident te evalueren. Vragen speelden
parten, zoals: hebben we het goed
aangepakt, wat had ik anders kunnen
of moeten doen. Een telefoontje naar
First Care en Erik bood spontaan
zijn diensten aan. Met zijn kennis
van onze organisatie en vanuit zijn
jarenlange werkervaring op de
Spoedeisende Hulp is hij het gesprek
aangegaan. Hij heeft het verloop
van het incident doorgenomen en
hun vragen weten te beantwoorden.
De kwaliteit van Erik om adequaat
slachtofferhulp te verlenen wordt
nergens benoemd, maar hij doet
het gewoon. Wij ervaren dat echt
als meerwaarde. Dan kun je zeker
spreken van extra service.”

MERKPASPOORT
VAN FIRST CARE

Herkennen - Inschatten - Ingrijpen

In 2012 hebben wij het Merkpaspoort van First Care
opgesteld. Een aantal belangrijke feiten op een rij. Zo
leert u ons bedrijf, visie en missie nog beter kennen.
First Care is een toonaangevende specialist op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV) en eerste hulpverlening (EHBO).
Het aanbod bestaat uit:
• First Care 360: zorg voor de complete uitvoering van de veiligheidsstrategie.
•	Analyse en advies: analyseren, opstellen, implementeren, toetsen en
actualiseren van veiligheidsplannen.
• Opleiding en training: hoe acuut te handelen bij calamiteiten.
• Administratie: verzorgen certificering.
• Nazorg.

Herkennen, inschatten, ingrijpen als rode draad
Herkennen: wat is het eerste en belangrijkste knelpunt?
Inschatten: welke opties heb ik? Wat is de ernst van de situatie?
Ingrijpen:
actie.
In onze optiek is het pertinent niet voldoende om mensen alleen trucjes aan te leren. Wij vinden
dat mensen noodsituaties als het ware moeten kunnen lezen. Om vervolgens snel, doelgericht en
met voldoende vertrouwen te bepalen wat er moet gebeuren.
PLEZIER EN UITDAGING
Mensen leren beter als ze uitgedaagd worden. Dát is dan ook precies wat wij willen bereiken.
Trainen bij First Care is een belevenis. De training vergeten ze nooit meer.
LOGISCH NADENKEN
Wij leren mensen geen kunstjes, wij leren mensen naar de situatie te kijken en op zoek te gaan
naar de meest simpele oplossing.
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KERNTAKEN VAN EEN BHV’ER
De belangrijkste kerntaken van een BHV’er zijn:
• verrichten van levensreddende handelingen;
• coördineren van de hulpverlening;
• op een efficiënte manier hulp verlenen zodat een situatie niet verergert;
• coördineren van een (gedeeltelijke) evacuatie;
• het communiceren met externe diensten, volgens de juiste structuur;
• het doorverkennen van ruimtes.
MISSIE
Het is onze missie om te zorgen dat de veiligheid bij bedrijven ‘geramd’ zit. Op die manier willen
we bedrijfsongevallen en het verlies van mensenlevens voorkomen. Bovendien willen we mensen
kennis en zelfvertrouwen geven als het om BHV gaat. Zodat ze vol vertrouwen durven te handelen
als het er écht om gaat.
VISIE
First Care heef een unieke visie op BHV. Wij vinden dat de effectiviteit van bedrijfshulpverlening
staat met het vermogen een situatie te beoordelen, opties af te wegen, actie te ondernemen en op
de juiste manier te communiceren. Deze visie kan mensenlevens redden en mag wat ons betreft de
standaard worden in de BHV-wereld.
ERVARING
Onze medewerkers weten als geen ander waar ze het over hebben, omdat onze achtergrond veel
breder is dan BHV alleen. Onze aanpak, ideeën, technieken en trainingen zijn voor de volle honderd
procent gebaseerd op praktijkkennis.
FIRST CARE IS PERSOONLIJK
Wij zijn een familiebedrijf en dat merk je. Gezelligheid, saamhorigheid, betrokkenheid en samen
aanpakken staan aan de basis van onze organisatie en ons succes. First Care is een betrokken
bedrijf met een menselijk gezicht.
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Cees Braken
Tilburg University
“First Care weet wat ontzorgen is”

De ontmoeting met Cees Braken
vindt plaats op de campus van
Tilburg University, in het twaalf verdiepingen hoge gebouw Koopmans.
Het is een af en gaan van studenten.
Dat kan ook niet anders met zo’n
13.000 studenten die zich per dag
op de campus verplaatsen. Tien jaar
vervult Cees de functie van Manager Operations/Manager Emergency
Response team. In 2014 startte hij een
aanbestedingstraject voor de BHVopleiding. Na een gedegen inventarisatiestapte hij over naar FirstCare.
“Mijn dagen zijn gevuld met een diversiteit aan werkzaamheden. Bij
aankomst start ik eerst mijn computer
op, verwerk mijn mail en accordeer
facturen. Daarna maak ik een ronde
langs mijn afdelingen: de postkamer, receptie, beveiliging, transport
en PrismaPrint. Ik maak een praatje
over het werk, maar het gesprek kan
ook over privézaken gaan. Net wat
zich aandient. Dan staan er vaak nog
een paar overleggen gepland. Zo zijn
er wekelijks wel een of meerdere management- en veiligheidsoverleggen.
Het is onder andere mijn taak nieuw
beleid te maken, te formuleren en uit
te werken. Er zijn ook wel eens dagen
dat ik geleefd wordt door de waan
van de dag. Dan gebeuren er dingen
die direct actie vragen. In ieder geval
vind ik het leuk en afwisselend werk.

WENSEN OP EEN RIJ
Februari 2015 liep het contract af met
de vorige aanbieder. In de tweede
helft van 2014 zetten we, een team
van vier mensen, een aanbestedingstraject in gang. Omdat we ook graag
korte lijnen wilden, zochten we bewust naar een kleinere aanbieder.
Zo kwamen we bij First Care uit.
Vooraf hadden we onze wensen en
kwaliteitseisen op een rij gezet en
daar punten aan toegekend. Ook het
prijsaspect telde mee. Ieder teamlid
heeft het aanbod op punten gescoord
en na afloop hebben we die met elkaar
vergeleken. First Care kwam daar als
beste uit en we ondertekenden een
contract voor meerdere jaren met een
jaarlijkse contractbeoordeling.
Tilburg University heeft een flinke
BHV-organisatie van 300 mensen.
First Care verzorgt de opleiding van
de BHV’ers, EHBO’ers en ploegleiders. Met de gebouwcoördinatoren
is er tweemaandelijks overleg, dan
spreken we de ontwikkelingen door.
Daarnaast assisteert First Care ons
bij de onaangekondigde ontruimingsoefeningen. In de tweede helft van het
jaar waren we al met de planning bezig en ging een eerste opzet voor 2016
naar First Care. We willen er vroeg bij
zijn, omdat we met diverse agenda’s
rekening te houden hebben.
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WEEK VAN DE VEILIGHEID
Dit jaar introduceren we voor onze
studenten de Week van de Veiligheid.
Hierbij werken we samen met politie
en brandweer. First Care geeft onder
andere een presentatie en voorlichting. Studenten krijgen praktische
handvatten aangereikt voor hun leefen studeeromgeving. Hiermee laten
we onze studenten zien dat we ook
oog voor hun veiligheid hebben.

Oog voor veiligheid
van studenten
EEN JAAR SAMENWERKEN MET
FIRST CARE
Begin 2015 startte officieel de samenwerking met First Care. Het was in
het begin best wennen aan de andere manier van werken. Maandelijks
komen we bijeen en bespreken we de
voortgang en wegen we adviezen af.
De korte lijnen die ik wilde, zijn er
inderdaad. Altijd kan ik bij First Care
terecht voor welke vraag of advies
dan ook. First Care pakt alles snel op
en weet wat ontzorgen is. Bovendien
is prettig dat bij First Care afspraak
ook afspraak is. Dat past helemaal in
mijn straatje.”

Stanneke van Heijster
De Meent Groep
“Op een no-nonsense en pragmatische
manier opleiden”

In haar opleiding Facility Management was arbo & veiligheid een studieonderdeel. Als facilitair adviseur
binnen De Meent Groep is BHV een
van haar aandachtsgebieden. Via
de vrouw van een collega kwam
Stanneke van Heijster in contact met
Erik Scholten.
Stanneke: “Dat contact kwam tot
stand vanuit MEE regio Tilburg.
Erik verzorgde heel enthousiast de
reanimatiecursussen, waarbij ook
het gebruik van de AED werd meegenomen. Daar waren we best vooruitstrevend in. Een groot deel van ons
personeelsbestand heeft die cursus
destijds gevolgd. Ik herinner me dat
het soms best wel emotioneel was
voor sommige cursisten, vanwege
een eigen ervaring. Erik speelde daar
goed op in. Hij gaf aan dat in een
noodsituatie, zoals bijvoorbeeld een
acute hartstilstand, het beter is iets
te doen dan niets. Door iets te doen,
draag je in ieder geval je steentje bij.
Dat kan in sommige gevallen cruciaal
zijn. Het stelde de cursisten gerust en
Erik trok daarmee weleens cursisten
over de streep. Het was ook echt te
zien dat Erik de reanimatiecursussen
met hart en ziel gaf.
Toen MEE regio Tilburg in 2011
samenging met drie andere MEE-organisaties (Venlo, ’s-Hertogenbosch
en Uden) veranderde onze naam in
De Meent Groep. Mede hierdoor en
een andere financieringsstructuur
veranderde onze organisatie flink.

Tot 2015 werd onze dienstverlening aan mensen met een beperking
voornamelijk landelijk gefinancierd
vanuit de AWBZ. Tot die tijd hadden
we een bepaalde hoeveelheid medewerkers die vast op kantoor werkten.
Daardoor wisten we precies hoe groot
ons BHV-team moest zijn. Erik leidde
dat team op een no-nonsens en pragmatische manier op.

Bij een calamiteit kan
iedereen als BHV’er
ingezet worden
INRICHTEN BHV-ORGANISATIE
Sinds begin 2015 komt de financiering vanuit de WMO en zijn gemeenten onze opdrachtgevers. Ook deze
verandering had invloed op onze
werkwijze en de huisvesting. En dat
had weer effect op de dienstverlening
van First Care. Onze consulenten zijn
nu veel minder op kantoor aanwezig
en werken meer wijkgericht, samen
met andere partners. In goed overleg
met First Care hebben we gekeken
hoe we de BHV-organisatie het beste
konden inrichten. Er kwam een mooie
oplossing uit de bus in de vorm van
een mini BHV-opleiding voor alle
medewerkers. Een keer per jaar
worden ze in 4,5 uur getraind door
middel van het houden van een
ontruimingsoefening op de MEElocatie, oefenen met de AED en
brandblusmiddelen. Het grote voordeel is dat iedereen verrijkt wordt en
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bij een calamiteit iedereen als BHV’er
ingezet kan worden. BHV leeft hierdoor ook meer binnen de organisatie. Binnen een paar jaar tijd hebben
wij zo volledig geschoolde BHV’ers in
dienst.
Het is prettig dat First Care geen
logge organisatie is, altijd met ons
meedenkt en direct betrokken is. Bij
vragen krijgen we snel antwoord.
Het totaalpakket, met daarin onder
andere mini BHV-trainingen, het
onderhoud van de AED-apparaten en
het op peil houden van materialen,
ontzorgt onze organisatie.”

MEE ondersteunt mensen met
een beperking en hun netwerk
op alle levensgebieden en in
alle levensfasen. Daardoor kunnen zij naar vermogen meedoen
in de samenleving. Medewerkers van MEE zijn onafhankelijk. Ze staan naast hun cliënt en
helpen hem zijn eigen kracht te
versterken en de mogelijkheden
van zijn netwerk te benutten. Dit
vergroot zijn zelfredzaamheid en
kwaliteit van bestaan. Kennis en
ervaring worden ingezet om de
samenleving beter in te richten
voor mensen met een beperking. Zo maakt MEE meedoen
ook echt mogelijk.

MEDEWERKERS AAN HET WOORD
Liselotte van Rijzewijk
en Monique van Hemert
Functie:
Administratieve duizendpoten
vangen. Regelmatig hebben we overleg, zodat we in
grote lijn weten waar de ander mee bezig is.”
Ze ervaren allebei het werk als heel gevarieerd. “Als
administratieve duizendpoot hebben we soms te dealen met plotselinge mutaties, waardoor een dag heel
anders kan verlopen dan je gepland hebt”, vertelt
Liselotte. “Komt er bijvoorbeeld een lastminute melding, dan kan dat een domino-effect hebben. Klopt de
planning nog, moet een instructeur anders ingepland
gaan worden, kloppen de uitnodigingen, moet het cursusformulier aangepast worden. Vragen waar je direct
mee aan de slag moet gaan.”
Om het gestroomlijnd te laten verlopen is er overlap
in werktijd. Elke dag is een van de dames aanwezig
om de continuïteit te waarborgen. “De sfeer waarin we
werken is prettig, open, huiselijk en ook vriendschappelijk te noemen. Je merkt dat je bij een familiebedrijf werkt en zo voelt het ook. Iedereen staat voor elkaar klaar, samen zorgen we voor het beste resultaat.
Ik ga met veel plezier naar mijn werk”, besluit
Monique. Liselotte, die naast haar zit, knikt bevestigend:
“Dat geldt ook voor mij.”

Beide dames zorgen ervoor dat op de achtergrond het
administratieve werk dat bij First Care om de hoek
komt kijken, tot in de puntjes verzorgd is. Liselotte,
sinds mei 2009 in dienst, somt enkele werkzaamheden op: “Planning van de training, de instructeurs
en de locatie. Maar ook de uitnodigingen naar de
cursisten doen wij de deur uit. Na afloop van een
training zorgen wij dat de certificaten naar de cursisten gaan. In het systeem waar we mee werken,
kunnen we precies bijhouden wat en wanneer er actie
ondernomen moet worden.”
Monique, ruim negen jaar werkzaam bij First Care:
“Het is punctueel werk, want certificaten verlopen.
Het laatste wat je wilt is dat een BHV’er of EHBO’er
zijn registratie verliest. De taken van Liselotte en mij
zijn in feite hetzelfde. Het grote verschil zit hem in
het klantenbestand. Liselotte is aanspreekpunt voor
de grotere bedrijven en ik richt me vooral op het samenstellen van cursusgroepen met deelnemers van
meerdere bedrijven, de open inloopgroepen. Hiervoor
verzorg ik de uitnodigingen, facturen en certificaten.
Echter, bij vakantie of ziekte kunnen we elkaar ver13

ERIK EN SANDER
FIRST CARE EN DE
TOEKOMST

14

Alhoewel Erik en zoon Sander regelmatig
gesprekken voerden over First Care, was het
niet vanzelfsprekend dat Sander ook in de zaak
zou komen om die op termijn over te nemen.
Vanaf het begin is First Care een familiebedrijf geweest en anno 2015 is de tweede generatie
zeer actief binnen het bedrijf. Sander: “Ik weet niet beter dan dat er thuis vaak over First Care
gesproken werd. De keuze werd altijd wel open gelaten of ik er wilde komen werken. Zelf had ik de
ambitie om na mijn opleiding Commerciële economie, gevolgd aan Avance Hogeschool in
‘s-Hertogenbosch, eerst ergens anders te gaan werken om ervaring op te doen. Ik heb enkele jaren
bij een technische dienstverlener werkervaring opgedaan. Tijdens mijn opleiding ben ik wel altijd
bij First Care betrokken geweest. Ik liep er stage, verrichtte vakantiewerk en ondersteunde bij het
schrijven van aanbestedingen.”
FEBRUARI 2014
Erik vult aan: “Zo’n twee jaar geleden kwam er een moment dat ik een beslissing moest
nemen. Zou ik de commerciële activiteiten op me nemen of zou ik iemand daarvoor aannemen?
We spraken er met elkaar over en dat leidde ertoe dat Sander in februari 2014 bij First Care kwam
werken. Het grote voordeel was dat Sander, in tegenstelling tot mij, echt het commerciële in zich
heeft. We hebben voor het bedrijf dezelfde belangen en kennen elkaar goed. Communicatie is
binnen ons gezin altijd goed geweest. Zeker, we hebben allebei een eigen mening, maar die
respecteren we van elkaar. Samenwerken leek ons dus een goede optie.”
Beiden kijken er hetzelfde tegen aan: van fouten maken leer je, je wordt er slimmer van en weet een
volgende keer beter wat wel en niet te doen. Ze zijn zich er allebei van bewust dat fouten maken bij
het ondernemerschap hoort. Ook hier zijn blijven communiceren en elkaar respecteren de toverwoorden.
De taken hebben ze goed verdeeld. Sander heeft een breed pakket van diensten: hij verzorgt
personeelszaken, is aanspreekpunt voor de backoffice, onderhoudt het contact met de klanten
en doet de acquisitie. Zijn focus ligt, en dat is bewust gedaan, niet op het geven van trainingen.
Misschien in de toekomst, maar voorlopig nog niet. Erik is eindverantwoordelijk voor de trainingen
en het financiële deel.
INZET SANDER
“Ik heb er zin in om met First Care aan de gang te gaan en in de toekomst uit te breiden. En er een
nog mooier bedrijf van te maken dan het nu al is. Daar heb ik een bepaalde visie bij”, vertelt Sander
enthousiast. “De eerste paar maanden bij First Care heb ik een digitale slag weten te maken met
betrekking tot de facturatie, het crm-systeem en ook heb ik me gebogen over e-learning en het
opzetten van deze online cursussen. Omdat het digitaal aanmelden voor de cursus via onze website
ging verlopen, hoeven we per cursist nu minder handelingen te doen. Deze verbeterslag heeft zeker
geleid tot meer efficiency.”
Erik lacht: “Daarmee heeft hij zichzelf al terugverdiend. Waar ik ook van geniet, is dat Sander vooruitdenkt. Het ondernemen en een proactieve houding zitten echt in hem. Bovendien zie ik hem
genieten als hij een klant binnenhaalt. Zijn kracht is dat hij door iedereen aardig gevonden wordt en
daardoor heeft hij een hoge gunfactor. Mede omdat hij verstand van zaken heeft. Van klanten hoor
ik dat ze het prettig vinden te weten dat Sander het bedrijf binnen een jaar of vier gaat overnemen.
Ook hiermee geven we aan dat we een stabiel bedrijf zijn.”
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grijpen. Sander: “Deze drie elementen zijn bij alle omstandigheden van belang, zowel voor de ondernemer als zijn
medewerker. Vandaar dat deze termen ook in de titel van
dit jubileumboek zijn verwerkt.”

Na een intensieve periode van ruim een half jaar, ging
Sander meer op pad. Door te netwerken haalt hij een
ander type klant binnen. Sander licht toe: “Tot ons klantenbestand behoren ook de kleinere bedrijven of tweemanszaken. Dat zijn vaak de trouwere klanten, die jaarlijks
terugkeren voor een herhalingscursus. Het zorgt er ook
voor dat je niet afhankelijk bent van een grote klant.”

OPVOLGING
Tussen nu en vier jaar wordt Sander de eigenaar van
First Care. Dat wordt een geleidelijk proces. Tijdens zijn
opleiding deed Sander al een onderzoek naar hoe een
familiebedrijfsovername het beste kan verlopen.
Hoe kijkt Erik naar die overname? “Op de achtergrond
blijf ik uiteraard meedraaien en adviezen geven. Lesgeven
blijft ook een van mijn taken. Ik besef heel goed dat Sander
een eigen visie gaat ontwikkelen en kan het dan ook
gemakkelijk loslaten. Zeker als uit de jaarstukken gaat
blijken dat het goed gaat.”
En Sander? Die is al zo lang betrokken bij First Care. Hij
heeft zijn vader en moeder altijd keihard zien werken en
weet dat dat hem ook te wachten staat.

Beide heren kunnen uiteraard niet in de toekomst
kijken. Een ding weten ze zeker: BHV blijft en wordt
zelfs intensiever. De naam Bedrijfshulpverlener wordt
omgezet in Basishulpverlener. Dat houdt in dat ook
organisaties die met vrijwilligers werken ervoor moeten
zorgen dat deze BHV’er worden.
MERKPASPOORT
Het Merkpaspoort dat First Care in 2012 heeft geschreven
is nog steeds een waardevol document. Daarin staan de
drie pijlers van het bedrijf: herkennen, inschatten en in-

MEDEWERKER AAN
HET WOORD
Nicole Schoutens
Functie:
Instructeur BHV levensreddende handelingen
Werkzaam bij First Care:
sinds februari 2015
Werkzaamheden:
“Jaren heb ik in de kinderopvang gewerkt. Toen ik de
vacature tegenkwam voor instructeur bij First Care, sprak
mij die onmiddellijk aan. Na een inwerkperiode en een
interne opleiding tot instructeur kon ik aan de slag.
Meestal geef ik de training op de bedrijfslocatie. Een
bedrijf kan voor de basistraining gaan, maar als dat gewenst is, verzorg ik een maatwerktraining. Betreft het een
open inloopgroep, dan werk ik op de locatie van First Care.
Ik maak er voor mijzelf een sport van om de groep mee
te krijgen, zodat ze ‘ah-momenten’ krijgen. Die ontstaan
er al snel, omdat er veel interactie is, ze zelf een slachtofferrol mogen vervullen en dus in de praktijk ervaren hoe
het is. Daarnaast werken we samen met LOTUS-acteurs.
Deze hebben een opleiding genoten tot LOTUS-slachtoffer
en weten een ongeval goed in scene te zetten. Ze gaan

geweldig op in hun rol en stellen je echt op je gemak.
De kleinschaligheid van ons bedrijf vind ik een pre. Klanten
leer je snel kennen en andersom werkt dat ook. Dit vergroot in ieder geval mijn motivatie.”
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Winfried Rooswinkel
HaVeP
“Feeling met de realiteit van ongevallen”

De merknaam HaVeP is afgeleid van
de initialen van de grondlegger van
Van Puijenbroek Textiel: Hendrik van
Puijenbroek. In 2015 bestond dit bedrijf 150 jaar en mag het predicaat
Koninklijk worden toegevoegd aan
de bedrijfsnaam. Van die 150 jaar
is Winfried Rooswinkel er ruim 25
jaar werkzaam en werkt hij 20 jaar
samen met First Care. Het begon
met het opleiden van de EHBO’ers.
In 1996, toen Winfried nog hoofd
technische dienst was, ontstond
het eerste contact met First Care.
Winfried, inmiddels facility manager:
“Erik verzorgde toen de EHBO-cursus voor de medewerkers van HaVeP.
Zo’n twintig jaar geleden moest de
transitie ingezet worden naar een
BHV-organisatie. De actieve EHBO/
brandpreventiegroep werd gezamenlijk met First Care succesvol
omgeturnd naar een BHV-groep. Er

was tijd nodig om mensen vanuit
hun oude rol om te laten schakelen
naar een nieuwe situatie. First Care
deed dat op een rustige, professionele
manier en met continu aandacht
GOED SCENARIO
Verspreid over het jaar zijn er zes
bijeenkomsten, waaraan zowel de
BHV’ers van HaVeP als die van Icopal
deelnemen. Met elkaar maken we het
zo leuk mogelijk. De BHV’ers oefenen
dan op de locatie van Icopal of in de
kantine van HaVeP. Eenmaal per jaar
houden we een ontruimingsoefening
in combinatie met een training kleine
blusmiddelen. De deelnemers weten
vaak wel dat er iets staat te gebeuren,
maar het fijne van de oefening weten
ze niet. Hoewel we vooraf een goed
scenario in elkaar zetten, regisseren
we het niet al te veel. Deelnemers mogen zelf het slachtoffer spelen. Ook
wordt er jaarlijks een AED-training

gehouden. Dit is niet verplicht, maar
wij vinden dat als organisatie wel heel
belangrijk.
Wat ik prettig vind, is dat de instructeurs van First Care ervaringsdeskundig zijn en feeling hebben met de
realiteit van ongevallen. Na twintig jaar samenwerking kan ik stellig
zeggen dat First Care ons volledig
ontzorgt bij het up-to-date houden
van de BHV-organisatie, de beide
AED’s en de verbandmaterialen.”

De instructeurs van
First Care zijn
ervaringsdeskundig

HaVeP verkoopt werkkleding, bedrijfskleding en workwear voor verschillende sectoren. In het naastgelegen gebouw is het Texperience Center van Van Puijenbroek Textiel gevestigd. Hier staat de beleving
centraal en kunnen bedrijven kleding zien en voelen en deelnemen aan de ontwikkeling van corporate
dentity kleding.
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ELSO CARE
Het moment dat First Care verhuisde naar de
huidige locatie aan de Kraaivenstraat 21-01 was
de start van Elso Care. Aan het woord is Elly, Zij
verhaalt over haar activiteiten voor First Care en
Elso Care. En over haar betrokkenheid bij de zorg
in de meest brede zin van het woord.
“Zoals al aangegeven in het interview samen met Erik
ontstond het idee voor Elso Care tijdens een wandeling.
Omdat wij voor het overgrote deel op locatie trainen,
konden wij onze trainingsruimtes ook gaan verhuren.
Elso Care is afgeleid van Elly, de s staat voor Scholten en
de o voor Oprins, mijn meisjesnaam. Care betekent
uiteraard zorg.
Ik houd van kleuren, vrolijk en open. Dus mijn lunchroom
wilde ik kleurrijk inrichten, met een doorkijk naar de
kantoren. De kleuren van het logo zijn overal terug te
vinden: van de stoelen en gordijnen tot aan het serviesgoed. De vergaderruimtes boven hebben we expres strak
en zakelijk ingericht.
Net als Erik kom ik uit de zorg. Op mijn zeventiende ging
ik de opleiding Ziekenverzorgende volgen. Ik werkte en
woonde in Zevenbergen. In september 1978 rondde ik mijn
opleiding af en ging ik werken in het verpleeghuis Aeneas
in Breda. Hier mocht ik meteen het hoofd van de afdeling
vervangen. Dat was best een hele switch. Het is begin 1979
als Erik bij ons als leerling aan de slag gaat. Het was mijn
taak om hem in te werken. In 1981 zijn wij getrouwd en
verhuisden naar Tilburg. Daar ging ik werken bij Mariëngaarde. Totdat in 1985 Susanne geboren werd. Toen stopte ik tijdelijk met werken. In 1987 werd Sander geboren.
Twee jaar later ben ik via een uitzendbureau gaan werken,
ook om uit te proberen of dat thuis te plooien was.
WERKERVARING
In 1990 stuurde ik een open sollicitatie naar Het Laar en
daar heb ik precies tien jaar gewerkt als ziekenverzorgende. Bij Het Laar kon ik me niet verder ontwikkelen en dat
was toch wel iets wat ik wilde. Dus stuurde ik een open
sollicitatie naar de afdeling orthopedie in het St. Elisabeth
Ziekenhuis, waar ik vervolgens werd aangenomen. Ik heb
daar veel nieuwe dingen gezien, kennis vergaard en een
klinische blik ontwikkeld. Tot 2007 heb ik daar gewerkt.
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Toen we met First Care naar het Kraaiven trokken, heb
ik mijn ontslag ingediend. Omdat ik het werk in de zorg
miste, was ik nog geen jaar later weer terug op basis van
een 0-uren contract. Uiteindelijk werd het me toch te veel,
die combinatie Elso Care, een gezin en First Care, zodat ik
mijn werk in de zorg vaarwel zei. Toen ik na verloop van
tijd de zorg toch weer begon te missen, bracht Erik mij in
contact met De Wever. Als oproepkracht kwam ik in dienst
en ging werken bij De Vleugel. Dat heb ik een goed jaar
gedaan. Het lukte niet om die zorg te verlenen zoals ik het
wilde. Via een kennis kwam ik in contact met het Hospice
aan de Bredaseweg en daar werk ik nu nog steeds. Ik vind
het mooi werk om mensen te helpen hun laatste stukje
leven aangenaam te maken. Het is goed te combineren met
het werk voor First Care en Elso Care.
ELSO CARE
Bij Elso Care verzorg ik koffie en een lekkere lunch voor
de cursisten. Erik en ik vinden het heel belangrijk dat
er tijdens de middag een moment van ontspanning is,
waarbij er een goede lunch klaarstaat. Daarbij houd
ik altijd rekening met eventuele diëten en veel is ook
homemade. Na afloop kunnen cursisten er ’s middags
weer fris tegenaan. Verder zorg ik dat de vergaderruimtes er netjes bij staan. In 2009 is Gerry erbij gekomen als
algemeen medewerkster. Zij ondersteunt mij bij al het
werk. Naast deze werkzaamheden verricht ik ook ondersteunende activiteiten voor First Care.
Via Google zijn onze vergaderruimtes goed te vinden.
Na een aantal wat slappere jaren, bedrijven bezuinigden
duidelijk op het huren van externe vergaderruimtes, merk
ik dat de markt weer begint aan te trekken.
Samen hebben Erik en ik First Care opgebouwd. Voor
200% stond ik achter de zaak. We overlegden altijd en
nu nog steeds zodat onze neuzen dezelfde kant uitstaan.
Voordeel is misschien wel dat we allebei uit de zorg komen en snel kunnen schakelen. Erik is meer de zakelijke
persoon en ik de zorgzame.”

19

Wim van de Goor
ERICO® onderdeel van Pentair
“Enthousiast naar een vervolgcursus”

First Care heeft een aantal klanten van het eerste uur. Daar is Wim van de
Goor van ERICO® er een van. Vanaf 1990 verzorgde Erik, toen nog werkend
op de Spoedeisende Hulp in het St. Elisabeth Ziekenhuis, de EHB0-cursussen.
Wim behoorde tot de cursisten die in de avonduren naar tevredenheid de cursus volgden. Na de introductie van nieuwe wetgeving, waarbij ieder bedrijf
BHV’ers moest gaan opleiden, veranderde de dienstverlening van First Care.
Om de drempel te verlagen, werden
de cursussen in de loop van de tijd
verplaatst naar het eind van de middag. Het resultaat was duidelijk een
minder verloop van deelnemers. Het
staat Wim nog levendig voor ogen: de
EHBO-training in Vianen bij Van der
Valk, inclusief een uitstekende lunch.
Wim: “De ontruimingsoefening die
daar in scene gezet was en gepaard
ging met rook en al, deed nogal wat
stof opwaaien. Cursisten vonden het
leuk en interessant en volgden met
plezier de training. Dat is ook altijd
ons uitgangspunt geweest. Als ze het
leuk vinden, komen ze een volgende keer weer enthousiast naar een
herhalingscursus.
Wij kozen er destijds bewust voor
om de training niet op eigen locatie
te houden. Het grote voordeel vond
ik toen dat het de samenwerking
vergrootte zodat er een hechte groep
BHV’ers ontstond. Tegenwoordig
worden de trainingen op locatie van

First Care gegeven, zeker nu er een
blusunit is waar de blusoefeningen
plaatsvinden.”

Er zijn altijd
oplossingen te
bedenken.
MAATWERK
Regelmatig houdt ERICO® een evaluatie onder de BHV’ers. Wat gaat goed
en zijn er specifieke onderwerpen die
ze aan bod willen laten komen. Wim
verklaart dit met een voorbeeld: “Ons
medewerkersbestand kent gemiddeld
een hoge leeftijd. Hoe kunnen we
daar op inspelen? Na een inventarisatie maken we een planning waarbij
minstens een keer per jaar in de vorm
van een spel een speciaal onderwerp,
komend vanuit de groep, centraal
staat. First Care gaat dan het spel
verder uitwerken. Ontruimingsoefeningen worden gefilmd. Daaruit blijkt
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dat er toch vaak nog paniek uitbreekt.
Dan kun je de conclusie trekken dat
er meerdere keren geoefend moet
worden, zodat het beklijft.”
Na 20 jaar samenwerking is er een
vriendschappelijke band ontstaan
en weet Wim duidelijk de kracht van
First Care te verwoorden: “First Care
denkt mee met de klant, de kwaliteit
van lesgeven is van hoog niveau, de
faciliteiten zijn prima, het is een flexibele organisatie en wat er zich ook
voordoet, er zijn altijd oplossingen te
bedenken.
Terugkijkend over die lange periode, vind ik de belangrijkste ommekeer dat er aandacht voor de mens is
gekomen. Samen hebben we ervoor
gezorgd dat onze BHV-organisatie
gesmeerd loopt.”

ERICO® onderdeel van Pentair
Als eindverantwoordelijke voor de veiligheid bij ERICO® formuleert Wim beleid, bewaakt hij de
kwaliteit en gezondheid van medewerkers en zitten Arbozaken in zijn portefeuille. Veranderende
wetgeving verwerkt hij in een BHV-plan. ERICO® kent drie productgroepen:
• CADDY®, met als hoofdactiviteit het vervaardigen van beveiligingstechnieken.
• ERICO®, biedt oplossingen voor Elektrische Vermogenverbindingen & aarding.
• LENTON®, gevestigd in Tilburg, waar de productie plaatsvindt van hoogwaardige
betonstaalverbindingen.

MEDEWERKER AAN
HET WOORD
Loet Smits
Functie:
Instructeur BHV brand en ontruiming en
veiligheidsadviseur
Werkzaam bij First Care:
sinds eind 2011
Werkzaamheden:
“Mijn werk bestaat onder andere uit het geven van basisen herhalingscursussen hulpverlener brand en ontruiming,
waarbij zowel de theorie als de praktijk aan bod komt.
Bij een open inloopgroep gebeurt het praktische deel in
de blusunit bij First Care. Merendeels vindt de training
plaats op locatie van het bedrijf, waarbij we een calamiteit in scene zetten met bijvoorbeeld rook en vuur. Dat
benadert de werkelijkheid het meest. Onze aanpak is
dat wij zo simpel mogelijk de vaardigheden willen
aanleren, bekeken vanuit het oogpunt van de BHV’er.
Bij wat voor soort bedrijf werkt de BHV’er en welke
materialen heeft hij tot zijn beschikking. Daar gaan
we mee aan de slag tijdens de oefeningen. Wat ze niet
hebben, hoeft ook niet geoefend te worden. Dat vind ik
de kracht van First Care.
BHV’ers vinden de onverwachte ontruimingsoefeningen best spannend; theorie en praktijk moeten immers
met elkaar overeen komen. Er gaat zeker een bepaalde
tijd overheen voordat een BHV’er alles goed onder de
knie heeft.

Als veiligheidsadviseur maak ik risico-inventarisaties,
schrijf ik ontruimingsplannen en teken de plattegronden
uit. In de plannen staat dan precies wat een BHV’er moet
doen bij calamiteiten.
Totaal anders is het geven van VCA-lessen. VCA is een
veiligheidskeurmerk voor de bouw. Tijdens die lessen leren
cursisten bijvoorbeeld veilig tillen, hijsen en een steiger
opbouwen.
Daarnaast controleer ik AED-apparaten. Al met al dus heel
gevarieerd werk, wat mij enorm motiveert.”
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Mark van den Hout
Rhenus Contract Logistics
“Zeggen wat je doet en doen wat je zegt”

Twee jaar geleden vond er een hernieuwde kennismaking plaats tussen
Rhenus Logistics en First Care. Als facilitair manager legde Mark van den Hout
aan het management voor om de BHV-cursussen en het AED-onderhoud door
First Care te laten verzorgen. Inmiddels verloopt dat naar volle tevredenheid
van beide partijen.
Rhenus Contract Logistics maakt
onderdeel uit van de Rhenus Groep.
De Rhenus Groep biedt wereldwijd
logistieke diensten aan, vanuit 460
kantoren waar ruim 25.000 medewerkers werkzaam zijn. In Tilburg is
een van de vestigingen van de Rhenus
Contract Logistics divisie gevestigd.
“Hier verzorgen wij het fulfilment
voor met name medische en elektronische bedrijven, maar ook houden wij voorraad van bijvoorbeeld
dierenbenodigdheden. Op basis van
een track en trace systeem kunnen
Europese klanten hun order plaatsen
om goederen op afroep te laten versturen. Onze orderpickers verwerken
de binnengekomen orders, de goederen worden ingepakt en verzendklaar
gemaakt. Naast onze logistieke
dienstverlening bieden wij onze
klanten ook financiële, value added
en customer service diensten aan”,
licht Mark toe.

KLANTSPECIFIEK
Bij warehousing komen er specifieke
vragen aan de orde als het gaat om
de opleiding voor BHV’ers. Mark:
“In het voorjaar vindt de BHV-cursus
plaats. Op elke locatie wordt er twee
keer per jaar ontruimd, een keer onaangekondigd en de andere keer zijn
de BHV’ers er wel van op de hoogte.
Een deel van de stof nemen ze via
e-learning tot zich.

Opleiden in de eigen
praktijksituatie
In ons bedrijf lopen vele BHV’ers
rond en wij vinden het prettig als ze
in hun eigen praktijksituatie opgeleid
worden.” Mark merkt dat de BHV’ers
er trots op zijn dat ze op hun werkkleding het logo mogen dragen dat ze
BHV’er zijn. “Ze zijn erg fanatiek en ik
hoor van hen altijd lovende verhalen
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over First Care. Ze gaan ook altijd erg
graag naar de cursus toe. Het issue
veiligheid leeft onder hen en het gaat
steeds meer leven. De manier waarop
First Care de cursussen geeft, draagt
daar zeker aan bij. Zo loopt bijvoorbeeld trainer Loet met hen door de
diverse ruimtes en luistert goed naar
waar ze tegenaan lopen en pakt dat
op. Een deel van de cursus is basis
en een ander deel is klantspecifiek
gemaakt.
De medewerkers van First Care
zeggen wat ze doen en doen wat ze
zeggen. Dat past helemaal in de visie van Rhenus Contract Logistics.
Vandaar dat First Care ook op
onze andere locaties medewerkers
opleidt tot professionele BHV’ers”,
besluit Mark.

Colofon
Dit magazine is tot stand gekomen ter gelegenheid
van het 20-jarig jubileum.
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