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Voor welke uitdagingen onze klanten ook staan, ze kunnen rekenen op onze oplossing. 

 

Hierbij ontvangt u de juni-editie van de nieuwsbrief van BAVO. In 
dit nummer weer diverse onderwerpen die (kunnen) spelen in uw 
organisatie. 

We informeren u graag over de actuele ontwikkelingen met als doel 
uw vraag en ons aanbod beter op elkaar af te stemmen. Daarnaast 
kunt u als ondernemer niet alles weten. 

Een aantal onderwerpen zal daarom regelmatig terugkeren in de 
nieuwsbrief die we periodiek gaan verspreiden zoals: veranderin-
gen in wet– en regelgeving en bijzondere gebeurtenissen. 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een zakelijke relatie van 
BAVO bent. Indien u onze nieuwsbrief liever niet meer wenst te 
ontvangen kunt u dit aangeven bij ons secretariaat. 

Ik wens u weer veel leesplezier! 

 

Hartelijke groet, 

Huub Brand    

Directeur     

Nieuwsbrief  BAVO  Editie 2: 2018 

ARBOZORG  

Heeft u Arbo op orde?. 

In 2018 zal er ook weer een focus liggen op arbozorg  bij 

bedrijven. Gerede kans dat inspectie SZW één  van de 

‘zorgonderwerpen’  bij u komt inspecteren.  

In deze nieuwsbrief lichten wij weer de actuele onderwerpen 

toe. Meer informatie nodig? info@bavo.nu 

mailto:info@bavo.nu
https://www.facebook.com/search/top/?q=bavo%20opleidingen


 

Week van de RI&E 

De Week van de RI&E is een initiatief van 

het Steunpunt RI&E in samenwerking met de 

sociale partners om extra aandacht te vragen 

voor veilig en gezond werken, met als basis 

de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). 

Thema: Voorkom verzuim en verloop, begin bij de RI&E 

Verzuim is een grote kostenposten voor bedrijven. Als een werknemer ziek wordt of 

een ongeluk krijgt, kost dit tijd, geld en het veroorzaakt productieverlies. En een zieke 

werknemer betekent extra werkdruk bij collega’s. 

De algemene RI&E 

De RI&E is een praktisch hulpmiddel om op een gestructureerde manier mogelijke 

risico’s te inventariseren op het gebied van veiligheid en gezondheid. Veel 

ondernemers hebben al ondervonden dat dit niet alleen nuttig is om een gezonde en 

veilig werkomgeving te kunnen garanderen en aan de wetgeving te voldoen. Een 

gezonde organisatie is ook succesvoller en duurzamer. 

RI&E van machines en arbeidsmiddelen 

Volgens hoofdstuk 7 van het Arbobesluit is het noodzakelijk om ook een RI&E uit te 

voeren van de aanwezige machines/arbeidsmiddelen.  Deze RI&E arbeidsmiddelen 

(ook wel RI&E Machines genoemd) is een verdiepend onderzoek naar de risico die de 

medewerkers lopen tijdens het gebruik van arbeidsmiddelen. 

Gratis RI&E check !! 

Onze adviseur beoordeelt, aan de hand van een bedrijfsbezoek, de actualiteit van uw 

huidige RI&E document, of als u die heeft uw RI&E Arbeidsmiddelen; geheel kosteloos. 

U ontvangt vrijblijvend advies over de status van uw RI&E. 

Aanmelden !! 

Wilt u gebruik maken van deze actie meldt u dan aan via: info@bavo.nu of telefonisch 
op 0546- 76 34 08. 
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Onze diensten  

Arbeidsveiligheid       Machineveiligheid  

Explosieveiligheid      Managementsystemen  

Asbestbegeleiding      Trainingen en Opleidingen  

http://www.weekvanderie.nl/over-de-week-van-de-rie/
bavo.nu/arbo-en-milieu/rie-risico-inventarisatie-en-evaluatie
http://bavo.nu/arbo-en-milieu/rie-arbeidsmiddelen-en-machines/
mailto:info@bavo.nu


Wat betekent de nieuwe privacywet (AVG) voor jou als ondernemer? En 
voor jouw personeel?  

Een overzicht met 9 belangrijke taken voor werkgevers. 

t met 9 belangrijke taken voor werkgevers. 

Privacywet AVG 
 
Per 25 mei 2018 geldt er een nieuwe wet voor alle landen 
in de EU: de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). De AVG is ook wel bekend 
onder de Engelse naam: General Data Protection 
Regulation (GDPR).  
De nieuwe wet geeft bedrijven een grotere 
verantwoordelijkheid om de privacy van personen te 
beschermen. 
 
De AVG gaat over de bescherming van persoonsgegevens. Dit omvat: 
 
• Klantgegevens: Zorg dat je personeel op een juiste manier omgaat met de gegevens van 

(potentiële) klanten. 
• Personeelsgegevens: Zorg dat je personeelsdossier voldoet aan de nieuwe eisen. 
• Andere persoonsgegevens: Als jouw bedrijf ook andere persoonsgegevens opslaat of beheert 

(zoals gegevens van leveranciers en relaties of databases van andere bedrijven) moet je voldoen 
aan deze regels. 

Checklist AVG 
Voldoet jouw bedrijf aan de nieuwe privacywet? Gebruik deze checklist met 9 duidelijke taken voor ondernemers met 
personeel. 

1. Check of je gegevens mag verwerken Je mag alleen persoonsgegevens opslaan en verwerken als je voldoet aan 
minimaal één van de grondslagen van de AVG. In de meeste gevallen moet je gewoonweg toestemming krijgen van de 
personen in kwestie. Voor 'bijzondere' en strafrechtelijke persoonsgegevens gelden weer extra eisen. 

2. Houd je aan de verantwoordingsplicht Je moet kunnen aantonen dat jouw organisatie aan de AVG voldoet. Het 
bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten is onderdeel van de verantwoordingsplicht. Breng de 
gegevensverwerking van je bedrijf in kaart. Schrijf op welke persoonsgegevens je verwerkt, met welk doel je dit doet, 
waar deze gegevens vandaan komen, waar je ze opslaat en met wie je ze deelt. 

3. Vraag op de juiste manier toestemming Je moet kunnen aantonen dat personen toestemming hebben gegeven aan 
jouw bedrijf om hun persoonsgegevens op te slaan. Je moet die toestemming netjes vragen, op een duidelijke en 
ondubbelzinnige manier. 

4. Geef personen inzage en rechten Personen hebben het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering van 
hun gegevens. Zorg dat dit mogelijk is, bijvoorbeeld in een beveiligde online omgeving (portal). Als personen hun 
gegevens willen wijzigen, moet je de wijzigingen ook (automatisch) doorgeven aan de instanties waar je de gegevens 
mee hebt gedeeld. Je personeel heeft ook het recht op inzage van hun gegevens. Dus als je werknemer vraagt om 
zijn personeelsdossier, dan moet je hem laten zien welke persoonlijke gegevens je bewaart. Je kunt hem ook een kopie 
geven van het dossier. 

5. Zorg voor dataportabiliteit Je moet ervoor zorgen dat personen hun gegevens makkelijk kunnen opvragen en door 
kunnen geven aan een andere organisatie. Bijvoorbeeld bij de overstap naar een andere partij. 

6. Maak een data protection impact assessment (DPIA) Hiermee breng je vooraf de privacyrisico’s in kaart van een 
bepaalde gegevensverwerking. Daarna neem je maatregelen om de risico’s te verkleinen. Lees meer over het maken 
van een DPIA en wanneer dit verplicht is. 

7. Stel een verantwoordelijke aan Zorg dat er iemand toezicht houdt op de gegevensverwerking volgens de AVG. 
Uiteindelijk ben je hier zelf verantwoordelijk voor als werkgever. In sommige gevallen ben je verplicht een functionaris 
voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen binnen je bedrijf. 

8. Houd je aan de meldplicht datalekken Deze meldplicht bestond al, maar je moet nu ieder datalek documenteren dat 
binnen jouw bedrijf heeft plaatsgevonden. 

9. Zorg voor verwerkersovereenkomsten Als je de gegevensverwerking hebt uitbesteed aan een andere partij, zorg dan 
dat de overeenkomsten aangepast worden aan de nieuwe eisen van de AVG. 

Bron: Ondernemenmetpersoneel 

BAVO, Zenderseweg 36a, 7665 TM Albergen, T +31 (0)546- 76 34 08  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening_2016_-_679_definitief.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening_2016_-_679_definitief.pdf
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/administreren/personeelsadministratie/1002-personeelsdossier-en-privacy-hoe-zit-dat.html
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#hoe-weet-u-of-u-persoonsgegevens-mag-verwerken-6310
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/verantwoordingsplicht
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/verantwoordingsplicht#ben-ik-verplicht-om-een-register-van-verwerkingsactiviteiten-op-te-stellen-6101
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-toestemming-6331
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/administreren/personeelsadministratie/stappenplan-voor-een-goed-personeelsdossier
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/data-protection-impact-assessment-dpia
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/data-protection-impact-assessment-dpia
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/functionaris-voor-de-gegevensbescherming
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/functionaris-voor-de-gegevensbescherming
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/administreren/personeelsadministratie/1067-voorkom-datalek-personeel-beveilig-je-dossiers.html
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/verantwoordingsplicht#wat-moet-er-in-een-verwerkersovereenkomst-staan-6344


Het is bijna zover: Basiscontract verplicht! 
 
Werkgevers moeten op 1 juli 2018 alles geregeld hebben in het kader van de nieuwe Arbowet.  
Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om bestaande contracten aan te 
passen. Aanpassen kan door middel van een aanvulling op het huidige contract of door een nieuw 
contract af te sluiten. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners 
en werkgevers, onder meer over de toegang tot de werkvloer en de second opinion. 
 
In de meeste gevallen zal de werkgever een basiscontract sluiten met een gecertificeerde 
arbodienst. De werkgever maakt dan gebruik van de vangnetregeling.   
 
In sommige situaties kan de werkgever zelf bepalen wie hem ondersteunt bij de uitvoering van zijn 
taken volgens de Arbowet. De werkgever organiseert het arbo- en verzuimbeleid dan via een 
maatwerkregeling. Hoe het ook geregeld is, iedere werkgever is uiteindelijk zélf verantwoordelijk voor 
de inhoud van het basiscontract.  

Basiscontract  

Eén van de belangrijkste punten van de nieuwe 

Arbowet is de invoering van het basiscontract. Het 

basiscontract stelt minimumeisen aan het contract 

tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder 

andere over de toegang tot de werkvloer en de 

second opinion. In het basiscontract staan rechten en 

plichten voor de werkgever, werknemer en de 

arbodienstverleners. Uiteraard blijft de mogelijkheid 

bestaan om meer te doen, hiervoor kunnen 

maatwerkafspraken worden gemaakt.  

Duidelijkere rol preventiemedewerker  

Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker 

een stevigere rol in de nieuwe Arbowet. Elk bedrijf 

moest al tenminste één werknemer aanwijzen als 

preventiemedewerker. De preventiemedewerker heeft 

als taak te adviseren aan en samen te werken met de 

bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. De 

benoeming van de persoon en de positie van de 

preventiemedewerker in de organisatie zal nu met 

instemming van de OR of PVT plaatsvinden.  

Open spreekuur   

In de nieuwe Arbowet moet de werkgever ervoor 

zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts kan 

bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in 

relatie tot het werk, ook als de werknemer nog niet 

verzuimt of klachten heeft. Dit kan bijvoorbeeld via 

een open spreekuur. Iedere werknemer heeft dus het 

recht om zonder toestemming van de werkgever de 

bedrijfsarts te bezoeken. Dit heeft als doel klachten 

en verzuim te voorkomen.  

Second opinion  

Indien de werknemer twijfelt aan de juistheid van het 

door de bedrijfsarts gegeven advies, kan de werknemer 

een second opinion van een andere bedrijfsarts 

aanvragen. Dit geeft een werknemer de mogelijkheid 

om het oordeel van de bedrijfsarts te laten wegen door 

een andere bedrijfsarts. Bedrijfsartsen moeten zo’n 

verzoek altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende 

argumenten zijn om het niet te doen. De second opinion 

wordt door de werkgever betaald.  

Vrije toegang werkvloer  

Daarnaast moet de bedrijfsarts ook iedere werkplek 

kunnen bezoeken om zo het bedrijf beter te leren 

kennen. Dit geeft de bedrijfsarts goed inzicht in de 

arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk 

waarmee hij ook een goed advies kan geven aan de 

organisatie 

Toezicht en handhaving  

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

(Inspectie SZW) krijgt meer mogelijkheden om 

werkgevers, arbodienstverleners en bedrijfsartsen 

sancties op te leggen bij het niet naleven van de 

regelgeving en het basiscontract.  

Overgangsperiode:  

De gewijzigde beleidsregel voor boetes is van toepassing op alle nieuwe (basis)contracten die vanaf 1 juli 2017 worden 

gesloten. Vóór 1 juli 2018 moeten alle contracten voldoen aan de nieuwe regelgeving.  

Wat is er veranderd? De belangrijkste wijzigingen op een rij:  



Onze werkwijze: 

Om u een goed aanbod te 
kunnen maken is het 
essentieel dat we uw 
vraagstelling kennen. 

 

• Wij stellen u de juiste, 
relevante, vragen. 

• Wij luisteren naar uw 
specifieke wensen. 

 

Is uw vraagstelling helder  
en als BAVO iets voor u 
kan betekenen dan maken 
we een gedetailleerde 
vrijblijvende aanbieding 
die we vervolgens met u 

Gevaarlijke stoffen in uw bedrijf ? 

 

In Nederland werkt één op de drie bedrijven met gevaarlijke stoffen. 
Dat varieert van bedrijven die incidenteel met een enkele gevaarlijke 
stof werken tot bedrijven die voortdurend met veel verschillende 
gevaarlijke stoffen werken. 
Van alle bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, kan slechts 
20% aantonen dat zij doeltreffende beschermingsmaatregelen 
hebben genomen. Dat blijkt uit onderzoek van TNO. 
 
Werkgever moet werknemer beschermen tegen gevaarlijke 
stoffen 
 
Werkgevers moeten hun werknemers zo goed mogelijk beschermen 
tegen de risico’s van gevaarlijke stoffen op de werkvloer. 
Bijvoorbeeld door: 
• in kaart te brengen welke risico's er in de organisatie zijn; 
• werknemers voor te lichten over de gevaren; 
• werknemers beschermende middelen te geven. Bijvoorbeeld 
maskers of beschermende kleding. 
 
In de Risico-Inventarisatie en -evaluatie (RI&E) staat welke gevaren 
er binnen het bedrijf zijn. Veelal stellen bedrijven dat een register 
Gevaarlijke stoffen op. 
 

Register Gevaarlijke stoffen 

Als er in het bedrijf met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt, moet van 

alle gevaarlijke stoffen gegevens over de identiteit van de stof en de 

gevaren van de stof vastgelegd worden. Betreft het een carcinogene, 

reprotoxische of mutagene stof dan geldt een aanvullende 

registratieverplichting.  

Register Gevaarlijke stoffen 

Veelal is het opstellen van zo’n register een tijdrovende klus. U komt dan niet meer toe aan uw eigen 

werkzaamheden. Overweeg eens om de deskundigheid van BAVO in te zetten. 

Voor het opstellen van een register mag u een eigen keuze maken, er is geen verplicht model. BAVO 

heeft zo’n model opgesteld die voorziet in het vierstappen model zoals voorgeschreven: 

 

1. Opstellen van hetgeen aanwezig is in uw bedrijf 

2. Beoordelen van de risico’s 

3. Vaststellen van de beheersmaatregelen 

4. Borging 

 

In de arbo-regelgeving staat dat de beoordeling van de mate van blootstelling kan plaatsvinden door 

het uitvoeren van metingen OF het berekenen aan de hand van een kwantitatief model. Met behulp van 

het model van BAVO, afgeleid van de de stoffenmanager kan per taak berekend worden wat de 

blootstelling is aan gevaarlijke stoffen. 

Deze kunnen vervolgens worden vergeleken met een grenswaarde.  

 

Informatie via: info@bavo.nu of telefonisch op 0546- 76 34 08.  

mailto:info@bavo.nu


Preventiemedewerker 

Preventiemedewerker is de officiële benaming in Nederland voor een door een 
werkgever aangestelde werknemer die de werkgever in een bedrijf bijstaat op het 
gebied van preventie en bescherming. Het meewerken aan de RI&E was al een 
verplicht onderwerp voor de preventiemedewerker maar sinds de wetswijzigingen zijn 
daar nog een aantal onderwerpen bijgekomen. 

Wat zijn in 2018 de veranderingen voor een preventiemedewerker ? 
(ingaande vanaf juli 2017). 

 

• De bedrijfsarts moet nauw samenwerken met de preventiemedewerker. Naast de 
bedrijfsarts heeft de preventiemedewerker een belangrijke rol. De benoeming van 
de persoon van de preventiemedewerker zal voortaan met instemming van de 
medezeggenschap plaatsvinden. Hiermee ontstaat een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid: de preventiemedewerker krijgt draagvlak van werknemers en 
de medezeggenschap is medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de 
preventiemedewerker. 

• Naast instemmingrecht bij de keuze van de preventiemedewerker krijgt de 
werknemersvertegenwoordiging ook instemmingsrecht over de positionering van de 
preventiemedewerker in de organisatie. 

• De preventiemedewerker krijgt als taak te adviseren aan en samen te werken met 
de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. 

Iedere organisatie dient over een preventiemedewerker te beschikken. Bij kleine 
bedrijven kan de directeur dat zelf doen. Bij bedrijven > 25 mw. dient het bedrijf die aan 
te stellen.  

Hoe deskundig is uw preventiemedewerker, en is hij/zij voldoende opgeleid?. Een 
cursus preventiemedewerker is maatwerk, elk bedrijf is immers verschillend. 

Een preventiemedewerker houdt zich met name bezig met gezondheid en veiligheid op 
de werkvloer, maar moet ook inzicht hebben in de risico’s binnen het bedrijf. Met de 
gewijzigde Arbowet is de preventieve rol van de preventiemedewerker nog meer 
verduidelijkt. In de cursus gaan wij daar ook verder op in. 

• Wet- en regelgeving 

• De positie van de Preventiemedewerker 

• Risico-Inventarisatie en –evaluatie 
(RI&E) in relatie tot de Arbo catalogus 

• Oefenen met RI&E 

• Verdiepende Risico-Inventarisaties en  
      –evaluaties zoals machineveiligheid 

• Bedrijfsspecifieke onderwerpen 
 

De cursus preventiemedewerker van BAVO wordt afgesloten met een certificaat.  

Deze cursus wordt gehouden op onze locatie maar in-company (vanaf 6 medewerkers) 

is ook mogelijk, informeer eens naar de mogelijkheden. 
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Vanuit bovenstaand gegeven heeft BAVO een cursusprogramma opgesteld waarbij wij preventiemedewerkers 
de kneepjes van het vak leren en waarbij aandacht wordt besteedt aan de bedrijfssituatie van de cursist.   

Maatwerk noemen we dat.     



Neem contact op voor nadere informatie over het uitvoeren van een RIE arbeidsmiddelen via: 0546-763408  of 06-30894565 
via email: info@bavo.nu 

Veilige arbeidsmiddelen! 

Uw medewerkers moeten veilig en gezond 
kunnen werken. Dat begint bij een goede 
werkomgeving: de plek waar zij werken en de 
spullen waarmee zij werken, kortom: 
de arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen.  
 
Een arbeidsmiddel is alles waarmee in uw 
organisatie wordt gewerkt. Dus: alle apparaten, 
installaties, machines en gereedschappen.  
 
Heeft u alles goed geregeld?  

 
Veiligheid van Arbeidsmiddelen: 
De veiligheid van arbeidsmiddelen kan verminderen door slijtage of door foutieve 
installatie. Zij kunnen daardoor gevaar opleveren voor uw werknemers. Het is daarom 
belangrijk dat u periodiek uw arbeidsmiddelen (machines) laat beoordelen. Daarmee 
verifieert u of de arbeidsmiddelen nog veilig zijn voor uw werknemers.  
 
Veiligheid van machines en arbeidsmiddelen: RI&E Arbeidsmiddelen 

Volgens hoofdstuk 7 van het Arbobesluit is het noodzakelijk om een RI&E uit te voeren 
van de aanwezige arbeidsmiddelen. Dit geldt niet alleen voor Arbeidsmiddelen die vóór 1 
januari 1995 ter beschikking zijn gesteld aan werknemers maar geldt ook voor nieuwe 
machines die al een CE markering hebben. 

Deze RI&E arbeidsmiddelen (ook wel RI&E Machines genoemd) is een verdiepend 
onderzoek naar de risico’s die de medewerkers lopen tijdens het gebruik van 
arbeidsmiddelen. In de algemene RI&E wordt deze verdieping veelal niet opgenomen. 

Bij de uitvoering van de machine-RI&E maakt BAVO gebruik van de risicobeoordeling 
volgens de norm: NEN-EN-ISO 12100:2010 en de huidige stand der techniek. Daarbij 
vinden onder andere beoordelingen plaats van de interacties tussen de verschillende 
machineonderdelen ten opzichte van het geheel (indien van toepassing) als ook ten 
opzichte van de arbeidsplaats. 
 
Aan de hand van een risicobeoordeling worden de geïnventariseerde risico’s geëvalueerd 
en geclassificeerd. Elk waargenomen risico wordt gedocumenteerd en voorzien van 
tekortkoming(en) (normartikel). 

BAVO doet het anders, U moet er mee kunnen werken ! 

De risicoanalyses van BAVO worden per machine uitgewerkt in een methode die als 
uitgangspunt heeft dat onherstelbaar letsel niet is toegestaan. Deze methode is door de 
Hogere Veiligheidskundige van BAVO al vanaf 2008 ontwikkeld en is door de inspectie 
SZW beoordeeld als een goede en juiste praktijk. 

De methode heeft een eigen methode voor de ranking van risico’s, het berekent het 
Performance Level (benodigd bij veiligheidsbesturingen) of het SIL level (Safety Integrity 
Level) voor processen, en geeft beheersmaatregelen weer op basis van de arbeids-
hygiënische strategie. Kortom: in één risicoanalyse alle noodzakelijke gegevens 
voorhanden. 

Het plan van aanpak wordt voorzien van praktisch advies en wordt 
automatisch gegenereerd. U kunt er zo mee aan de slag. 
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mailto:info@bavo.nu
http://bavo.nu/arbo-en-milieu/rie-arbeidsmiddelen-en-machines/


Transitie ISO managementsystemen 

Veel bedrijven/organisaties zijn gecertificeerd voor de meest bekende ISO normen 9001 en 14001. In 
2015 zijn beide normen herzien. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe versies, ISO 9001:2015 en ISO 
14001:2015.  

Alle ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerde bedrijven/organisaties moeten voor september 2018 de 
transitie maken naar de nieuwe norm.  

Het transitietraject dient te worden doorlopen in een fasering, conform de systeemeisen van de ISO 
9001:2015 en ISO 14001:2015 en met de High Level Structure als uitgangspunt. 

BAVO kan u ondersteunen in dit transitietraject.  

We beoordelen uw huidige systeem. Uw organisatie wordt op de belangrijkste aspecten van de nieuwe 
ISO normen doorgelicht (GAP analyse). De GAP analyse verloopt als een proefaudit, tijdens deze 
proefaudits wordt er een vergelijking voor u gemaakt van de huidige situatie en de gewenste situatie.  

Na afloop weet u in hoeverre het managementsysteem van uw organisatie voldoet en welke 
verbeteringen u kunt (moet) doorvoeren. Dit verwoorden wij in een concreet actieplan voor uw 
organisatie, gericht op uw organisatie en minder op theorie. Dit actieplan stellen we samen met u op, u 
weet immers als geen andere waar uw doelstellingen liggen. 

 

11-15 Juni 2018 

Week van de RI&E 

Tijdens de Week van de RI&E worden door het hele land en door verschil-

lende partijen een scala aan activiteiten georganiseerd. 

 
Ook dit jaar neemt BAVO weer deel aan de week van de RI&E.  
Tijdens de week van de RI&E kunt u gebruik maken van een gratis scan 
van uw huidige RI&E. 
Eén van onze adviseurs brengt een bezoek aan uw bedrijf, houdt een rondgang en beoordeelt  

uw RI&E. Vervolgens krijgt u geheel vrijblijvend advies over uw vigerende RI&E document. 

Contact opnemen 

Neem voor meer informatie 

over onze diensten en pro-

ducten telefonisch contact met 

ons op.   

BAVO 
Zenderseweg 36a 
7665 TM Albergen  

T +31 (0)546- 76 34 08  

 

Of mail ons op: 

info@bavo.nu 

Bezoek onze website op 

www.bavo.nu  

Zijn uw RI&E en plan van aanpak actueel? 

U heeft wellicht ook een brief ontvangen van de Inspectie SZW (voorheen 

arbeidsinspectie) met een aankondiging van een inspectie van de Risico-

inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak. 

Bent u er al klaar voor? 

Als een inspecteur tijdens een controle om de RI&E vraagt en de onderne-

mer heeft die niet, dan kan de inspecteur een boete aanzeggen. Als de ge-

toonde RI&E niet volledig is, zal de inspecteur u wellicht een waarschuwing 

geven met een termijn van maximaal 3 maanden om het alsnog voor elkaar 

te maken.   

Heeft u nog geen RI&E uitgevoerd of beschikt u niet over een actueel plan 

van aanpak aarzel dan niet om er mee aan de slag te gaan. 

Laat u in ieder geval goed informeren over de mogelijkheden die er zijn en 

hoe u de RI&E moet aanpakken. 

mailto:info@bavo.nu
http://www.bavo.nu


VCA logo’s gewijzigd 

De oude VCA logo's worden de komende tijd uitgefaseerd. Deze worden nu nog gebruikt op bijvoorbeeld VCA-

diploma's en -certificaten en bedrijfsmiddelen van gecertificeerde bedrijven, zoals websites en bedrijfsauto's. 

Gebruikers moeten de oude logo's vervangen door de nieuwe logo's. We raden aan dit te doen op het moment 

dat een bedrijfsmiddel aan vervanging toe is, om onnodige kosten te voorkomen. De oude logo's blijven geldig 

tot 2028, maar het gebruik hiervan wordt niet langer ondersteund. 

Aanleiding voor de nieuwe logo's is de nieuwe huisstijl van de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV), 

de eigenaar van het VCA-systeem. Door één stijl te gebruiken voor de SSVV en VCA/VCO/VCU, wordt duidelijk 

dat eigenaar en systeem bij elkaar horen.  

 

De nieuwe VCA 2017/6.0  

Op 2 april 2018 is versie 2017/6.0 van de Veiligheid, Gezondheid en Milieu 
Checklist Aannemers (VCA) gepubliceerd. Deze vervangt de vorige VCA-
versie, 2008/5.1. Toch zal het nog enige tijd duren voordat hij echt in 
gebruik zal zijn genomen. Dit komt doordat er nog wat zaken geregeld 
moeten worden om ervoor te zorgen dat de certificatie-instellingen volgens 
de nieuwe versie kunnen gaan certificeren.  
De nieuwe checklist is inmiddels wel beschikbaar. De nieuwe versie heeft geen gevolgen voor de VCA-
examens. Mensen met een VCA-diploma krijgen er dus niet mee te maken. 
 
Op hoofdlijnen kent VCA 2017/6.0 vijf grote verbeteringen: 
 
1. Terug naar de basis 
Veiligheid komt nog meer centraal te staan. Door strakker te formuleren en te ontdubbelen, hebben we 
het aantal eisen verminderd. De eisen die overblijven hebben we logischer gestructureerd. Vergeleken 
met de vorige VCA-versie is er minder aandacht voor milieu. 
 
2. Werkplek: meer aandacht voor de praktijk 
We hebben de onderdelen van de VCA die over de werkplek gaan, aangescherpt op basis van de 
laatste inzichten en feedback van gecertificeerde bedrijven. De onderdelen sluiten nu beter aan bij de 
veiligheidspraktijk van vandaag. Ook is er meer tijd ingeruimd voor audits op de werkplek. 
 
3. Gedrag: ruimte voor maatwerk 
Ieder bedrijf is anders. Wat bij de een werkt als het gaat om het stimuleren van veilig gedrag, hoeft bij 
de ander (nog) niet op die manier te werken. Het vakgebied gedragsbeïnvloeding is bovendien volop in 
ontwikkeling en bedrijven moeten de kans krijgen om op die ontwikkelingen in te spelen. Daarom komt 
er meer ruimte voor een maatwerkaanpak van de gedragsaspecten van VCA. Het 
observatieprogramma uit de vorige VCA-versie is vervangen door een programma voor VGM-
bewustzijn en -gedrag, dat verplicht is voor VCA**-bedrijven. 
 
4. Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten 
We hebben de positie van de zzp'er binnen de VCA verduidelijkt. Door meer must-vragen op te nemen 
voor het certificatieniveau VCA*, verhogen we de betrouwbaarheid van partijen aan het begin van de 
keten. Ook moeten inhurende partijen (meestal VCA**- en VCA Petrochemie-bedrijven) 
onderaannemers op meer punten toetsen dan nu het geval is. 
 
5. VCA en andere landen: meer gelijkwaardigheid en betere toepasbaarheid 
Met de komst van VCA 2017/6.0 is er één schema voor Nederland en België. Deze landen leggen geen 
eigen accenten meer. We hebben de nieuwe versie zo ingericht dat ook andere landen deze makkelijk 
kunnen gebruiken, met een duidelijke ondergrens van wat zij precies moeten regelen. 
 
Verderop in deze nieuwsbrief hebben we de 10 belangrijkste veranderingen, zoals benoemd in 
de nieuwe checklist, voor u op een rijtje gezet. 
 
Bron: VCA.nl 



VCA 2017/6.0 

De 10 belangrijkste veranderingen hebben we voor 
u op een rijtje gezet: 

 
Om een stukje positiviteit te creëren wordt er in de nieuwe VCA ook 
aandacht besteed aan zaken die goéd geregeld zijn binnen organisaties. Het is daarom dat de nieuwe 
VCA vraagt om in de werkplekinspecties ook de zaken vast te stellen die goed gaan op het gebied 
van veiligheidsbeheersing en veiligheidsbewustzijn. 
 
Niet alleen het melden van ongevallen, maar ook het melden van bijna ongevallen en VGM incidenten is 
nu voor VCA* verplicht. Vindt er een bijna ongeval plaats? Dan beschrijft u wat u eraan gaat doen om 
deze in de toekomst te voorkomen.  
Hoofdstuk 12 uit de huidige norm is in de nieuwe VCA gecombineerd in Hoofdstuk 11.1. Deze mustvraag 
bestaat nu uit het melden en registreren van ongevallen van medewerkers met en zonder verzuim/
werkverlet, bijna-ongevallen en overige VGM incidenten. Hoofdstuk 11.2 vraagt of u ook onderzoek 
doet naar de ongevallen zoals bovenstaand benoemd.  
 
Een belangrijke verandering voor VCA* is dat de toolboxmeetings weer terug zijn van weggeweest. 
Echter is hier wel een verandering in aangebracht. In plaats van 10 meetings, hoeft u er maar 4 per jaar 
te organiseren (voor VCA*).  
Voor VCA** en Petrochemie blijft het aantal op 10 staan.  
 
Er is meer aandacht voor de uitvoering. De staffel waaraan wordt gemeten hoeveel projectbezoeken u 
krijgt, is veranderd. Waar u voorheen bij 1 tot 5 lopende projecten één bezoek kreeg, krijgt u nu vanaf 2 
tot 5 projecten al twee projectbezoeken.  
 
De Functie Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is ook veranderd. Waar u voorheen altijd per functie 
de risico’s in kaart bracht, vraagt de nieuwe VCA u om één overkoepelende risico-inventarisatie te 
maken waarin alle gangbare operationele activiteiten van uw bedrijf zijn vastgelegd. Heeft u 
projecten in het buitenland? Dan dient u in de nieuwe VCA ook rekening te houden met de lokale wet- en 
regelgeving. Dat betekent dus voor veel VCA bedrijven een herziening van de algemene (totale) 
RI&E in combinatie met de gangbare operationele activiteiten. 
 
Het groene boekje waar uw diploma’s in staan als zijnde veiligheidspaspoort, is geschrapt. De 
gegevens die in de paspoorten staan opgenomen kunnen veelal digitaal worden opgevraagd. Hierdoor is 
besloten het papieren bewijsstuk niet meer te hanteren! 
 
Waar voorheen enkel werd gevraagd de communicatie zónder taalbelemmeringen te laten verlopen, stelt 
de nieuwe VCA dat u een communicatieplan opstelt. In dit plan neemt u onder andere op hoe u borgt dat 
uw mensen informatie ontvangen zonder taalbelemmeringen en hoe u van plan bent met dit onderwerp 
om te gaan. 
 
In de nieuwe VCA norm is hoofdstuk 4.2 "Heeft het bedrijf een programma voor het verbeteren van het 
VGM-bewustzijn en VGM-gedrag?" voor VCA** verplicht geworden (was een keuzevraag).  
 
Uw VGM projectplannen mogen volgens de nieuwe VCA niet ouder zijn dan 1 jaar.  
 
Het communiceren over V&G plannen met eigen mensen, tijdelijke mensen en onderaannemers is in de 
nieuwe VCA norm ondergebracht in mustvraag 3.6.   
 

 

Steeds meer bedrijven kiezen er voor om het onderhoud van het VCA systeem uit te besteden aan 
BAVO. Als u geen MVK in de eigen organisatie heeft moet u sowieso beroep doen op een externe 
Veiligheidskundige. BAVO beschikt over gediplomeerde Middelbaar en Hogere Veiligheidskundigen  
(conform Hobéon voorwaarden) die als geen ander weten wat er nodig is voor uw certificatie. 

Heeft u gedegen advies nodig bij het samenstellen van uw VCA handboek, begeleiding bij uw (her)
certificatie, het organiseren van toolboxen, de uitvoering van werkplekinspecties, of ondersteuning 
voor uw VGM coördinator? Maak dan eens vrijblijvend een afspraak met één van onze adviseurs via 
telefoonnummer: 0546-763408  of 06-30894565. Of via email: info@bavo.nu 

U doet hetgeen u zelf kunt, wij doen datgene wat onze specialisatie is. Samenwerken en ontzorgen staat voorop. 
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Highlights Q1/Q2. 

De eerste maanden van 2018 kenmerkten zich voor BAVO in een scala van uiteenlopende 
projecten. Projecten waarbij de deskundigheid gevraagd werd vanuit de opdracht verlenende 
partijen. Een korte impressie: 
 
Algemene RI&E’s 
RI&E’s opstellen voor allerlei types bedrijven, van klein tot groot. RI&E’s die we soms zelfstandig maar 
ook veelal in samenwerking met preventiemedewerkers opstelden. 
 
Machineveiligheid 
De aanpak van machineveiligheid, en dan met name het opstellen van de inventarisaties, is nog steeds 
een hot item vanwege het feit dat de RI&E Arbeidsmiddelen zoals BAVO die opstelt, zeer volledig is en 
past bij de huidige denkwijzes m.b.t. arbeidsveiligheid.  
 
Begeleiding asbestsanering 
Voor Asbestverwijdering Flory B.V. mochten we voor een zeer 
risicovolle asbestsanering een afwijkend werkplan opstellen en onze 
praktijkcheck. Compliment voor alle mannen van Asbestverwijdering 
Flory B.V. voor de zeer geslaagde en veilige uitvoering ervan. Goed 
voorbeeld van een juiste voorbereiding en samenwerking in de 
uitvoering.  

 
Managementsystemen 
De eerste maanden hebben veel van onze relaties weer hun jaarlijkse opvolgingsaudits gehad waaronder 
PMA Schilders, Tasche Staalbouw, Kuipers Grondwerken, Colpro allen voor VCA. 
 
Daarnaast mochten we een nieuwe certificatie begeleiden voor Marquette Groen. 
 
Lex Krabbe BV ondersteunden we bij de jaarlijkse audit voor VCA*, ISO 9001-2015 en CKB. 
 
Tenslotte de begeleiding voor JTB Meettechniek te Almelo bij de transitie en hercertificering voor ISO 
9001:2015 en VCA. 
 
Namens BAVO allen gefeliciteerd met uw behaalde resultaten. 

Werken met risico’s ?  Zet altijd de juiste deskundigheid in. 

Nieuwe Middelbare Veiligheidskundige 

In februari 2018 mocht Elise Brand haar diploma Middelbare Veiligheidskunde in ontvangst nemen, ze stelt zich 

even aan u voor: 

 
Mijn naam is Elise Brand, ik heb de Bachelor en Master opleiding dierwetenschappen afgerond aan de Universiteit 
van Wageningen. Na een aantal jaren in deze sector gewerkt te hebben ben ik in 2017 begonnen als veiligheids-
kundige i.o. bij het bedrijf van mijn ouders, BAVO te Albergen.  

In mijn eindscriptie van de opleiding Middelbare Veiligheids-
kunde, welke ik gevolgd heb bij Kader te Almelo heb ik mij 
gericht op Stalbranden in de Veehouderij, 

In het nieuws van 2017 is er regelmatig aandacht voor 
stalbranden. Bij veel van deze branden kwamen, door de 
intensivering van de landbouw, veel dieren om het leven en 
worden medewerkers van die bedrijven blootgesteld aan 
extra risico’s. Mijn onderzoek richtte zich op het inzichtelijk 
maken van de staat van elektrische installaties in rundvee-
stallen.  

In september vervolg ik mijn veiligheidskundige opleiding 
door dan te starten met de opleiding Hogere Veiligheidskun-
dige.  

              Elise Brand 

https://www.linkedin.com/company/25103640/
https://www.linkedin.com/company/25103640/
https://www.linkedin.com/company/25103640/


Ziekte van Lyme 

Jaarlijks worden in Nederland ruim 1-1,3 miljoen mensen gebeten door een teek. Om-
dat ruim 20% van de teken besmet zijn met de Borrelia-bacterie worden meer dan 
250.000 mensen per jaar blootgesteld aan de ziekte van Lyme. Bij snelle behandeling 
met antibiotica geneest het overgrote deel van hen. Naar schatting tussen de 1600 en 
2500 mensen genezen niet door te late of te geringe behandeling. Zij ontwikkelen 
chronische Lyme.  
 
De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door een beet van 
een besmette teek, een klein spinachtig beestje dat kleiner 
dan een millimeter kan zijn. Teken leven in het struikge-
was, in het gras en op de grond en kunnen dus gemakke-
lijk op je lichaam ‘overstappen’. Eenmaal op je lichaam 
zoekt de teek een (warm) plekje op je huid. Vaak in je 
oksel, in je knieholte, in je liezen of in je nek, maar de teek 
kan ook op andere plaatsen op je huid zitten. Daar bijt hij 
zich vast en zuigt bloed uit je lichaam.  

Ziekteverschijnselen 
Het ziektebeeld van de ziekte van Lyme is wisselend. Niet iedereen krijgt dezelfde 
klachten. De ziekte van Lyme kan zich uiten in de volgende klachten: 

• Een verkleuring van de huid op de plek van de 
tekenbeet, die groter wordt. Deze kan tot drie 
maanden na een tekenbeet verschijnen. De ver-
kleuring kan verschillende verschijningsvormen 
hebben. Hier twee voorbeelden.  

 
• Koorts en eventueel spier- en gewrichtspijn, in de eerste weken na een tekenbeet. 

• Soms kunnen gewrichtsklachten, huidklachten, zenuwklachten of hartklachten 
ontstaan. Dat kan gebeuren als de vroege klachten van de ziekte van Lyme niet 
behandeld zijn met antibiotica. Maar deze klachten zijn soms ook een eerste uiting 
van de ziekte. 

Hoe kun je nu het beste voorkomen dat je de ziekte van Lyme krijgt?  
• Draag beschermende kleding om te voorkomen dat je gebeten wordt. 
• Wanneer je voor werk vaak of lange tijd in de natuur moet zijn kun je een teken 

werend middel als DEET 40 of 50% of Tea tree olie gebruiken of geïmpregneerde 
kleding dragen. 

• Neem een douche om eventuele loszittende teken af te spoelen. 
• Was gedragen kleding uit of stop die in de droger op de warmste stand. Teken 

schijnen dat niet te overleven. 
• Controleer het lichaam regelmatig op teken en doe dit zeker binnen 24 uur naar een 

risicovolle activiteit. 
• Als je een teek vindt, verwijder deze dan meteen. 
• Noteer een opgemerkte tekenbeet in je agenda, zowel de datum als de plaats van 

de tekenbeet.  
• Wees alert op het ontstaan van een rode kring of vlek rondom de tekenbeet of 

elders op je lichaam, en op gezondheidsklachten. Ga bij het ontstaan van een rode 
kring of vlek of gezondheidsklachten zonder rode kring of vlek direct naar je huisarts. 

 
Teken zijn het gehele jaar actief, maar vooral in de periode van april tot en met septem-
ber worden de meeste teken waargenomen. Houd dus vooral in die periode rekening 
met de teek. (Bron: RIVM/Lymevereniging) 

Teken komen in het hele land voor in bossen, duinen, heidegebieden, beschutte weilanden, parken en tuinen. 
Ze zitten vooral in hoog gras, op bosbessenstruiken, varens of tussen dode bladeren. Van daaruit stappen ze 

over op passerende dieren, maar ook op mensen. Teken vallen niet uit bomen.  
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Partnerschap AED-Partner 

Met ingang van mei 2018 is BAVO dealer geworden van AED-Partner (Vivon Nederland B.V.), 
leverancier van AED’s, accessoires en reanimatiemiddelen.  
 
AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Een AED is een apparaat waarmee men een 
elektrische schok aan het hart kan toedienen indien er sprake is van een levensbedreigende 
circulatiestilstand (hartstilstand). Het hart zal de stroomstoot proberen weer een eigen hartritme 
te krijgen. 
 
Nog voor de ambulance ter plaatse is, kan met al beginnen met defibrilleren. Snelle reanimatie 
(hartmassage en beademen) en het gebruik van een AED vergroten de overlevingskansen 
aanzienlijk! 
 
Hoe werkt een AED? 
Nadat twee zelfklevende elektroden op de ontblote borst van het slachtoffer zijn aangebracht, 
begint de AED met een analyse van het hartritme. Indien er sprake is van ventrikelfibrillatie 
(chaotisch trillen van het hart) zal de AED aangeven dat het noodzakelijk is om een stroomstoot 
aan het hart toe te dienen. De stroom wordt (eventueel na een druk op de knop) aan het hart 
toegediend. Het fibrilleren zal hierdoor stoppen en het hart krijgt de kans zelf weer een normaal 
ritme op te bouwen. 
 
Hoe groot is de overlevingskans bij gebruik van een AED? 
Indien een burgerhulpverlener met een AED binnen 2 minuten de eerste stroomstoot toedient, 
stijgt de overlevingskans tot 80%. De kans op overleven daalt met ca. 10% per minuut als defi-
brilleren wordt uitgesteld. 
 
Iedereen in Nederland mag de AED bedienen. Een AED-training is aan te raden, aangezien dit 
de overlevingskans van het slachtoffer vergroot. 
De Europese Reanimatie Raad heeft besloten dat tijdens elke reanimatie-training het gebruik 
van de AED behandeld moet worden om zodoende een bepaalde basiskennis te verkrijgen. 
 
AED kopen 
Een investering in een AED heeft als doel mensenlevens te redden. Het is daarom belangrijk om 
met kennis van zaken een gepaste keuze te maken en aandacht te schenken aan die specifica-
ties die voor u van toepassing zijn.  
Alle AED’s die op dit moment verkrijgbaar zijn, onderscheiden zich in:  
 
• Bedieningsgemak  
• Reanimatie ondersteuning 
• Betrouwbaarheid 
• Technisch/medisch 
• Garantie 
 
Wat kosten defibrillatoren? 
De kosten van een defibrillator bestaan niet alleen uit de aanschafkosten, maar ook uit vervan-
gingskosten. Voor een correcte werking van de defibrillator dienen de batterij en elektroden na 
bepaalde tijd vervangen te worden. Denk hierbij aan een vervangingstijd van de batterij van 
ongeveer 4 jaar en elektroden van 2 tot 3 jaar. Dit is afhankelijk per producent en deze vervan-
gingstijden zijn indicatief. Deze vervangingskosten worden in de markt aangeduid als ‘cost of 
ownership’. 

Hulp nodig bij het kopen van uw defibrillator? Neem voor informatie en advies contact op via 
0546-763408 of via info@bavo.nu 
 

Een defibrillator kopen? BAVO helpt!  

mailto:info@bavo.nu


VCA Examens  

Iedere werknemer wil aan het einde van de werkdag weer gezond naar huis. Daarom is het 
belangrijk dat uw medewerkers goed zijn opgeleid en de juiste instructies hebben gevolgd. 

Vanaf 1 september 2017 zijn de eind- en toetstermen voor de VCA Veiligheidsexamens 
gewijzigd. BAVO speelt hier op in door lesmateriaal te gebruiken die u als kandidaat voorbereid 
op de nieuwe examenmethode. We gebruiken de nieuwste lesboeken, praktisch goed leesbaar 
en voorzien van goede praktijkvoorbeelden, daarnaast geven onze praktijkdocenten uitvoerig 
toelichting in een dagcursus waarbij kwaliteit voorop staat. 

Eerstvolgende VCA examenmogelijkheden: 

• 15 juni 2018, cursus en examen 

• 16 juni 2018, cursus en examen 

• 21 juni 2018, inloopexamen om 19:00 uur 

• 13 juli 2018, cursus en examen 

• 19 juli 2018, inloopexamen om 19:00 uur 

Training op maat in kleine groepen * Op onze locatie of in-company * Zelfstudie mogelijk * 
Maandelijkse inloopexamens * Examengarantie * Cursus in meerdere talen * Digitaal voorleesexamen mogelijk * 

 Elke tweede vrijdag van de maand VCA-cursus en -examen * Beeldschermexamens met direct examenresultaat   
   

Aanmelden via: info@bavo.nu of via 0546 - 76 34 08 

 

BASISOPLEIDING BHV (2-daagse) 

• 15 juni 2018 BHV basiscursus LEH 

• 22 en 29 juni 2018 BHV basiscursus BCO 

 

HERHALING BHV 

• 13 juni 2018, BHV herhalingscursus LEH + BCO 

• 14 juni 2018, BHV herhalingscursus LEH 

• 26 juni 2018, BHV herhalingscursus LEH + BCO 

• 5 juli 2018, BHV herhalingscursus LEH + BCO 

• 10 juli 2018, BHV herhalingscursus LEH + BCO 

 

HEFTRUCK 

• 27 juni 2018, Heftruckcursus 

Contact opnemen 

Neem voor meer informatie 

over onze diensten en pro-

ducten telefonisch contact met 

ons op.   

BAVO 
Zenderseweg 36a 
7665 TM Albergen  

T +31 (0)546- 76 34 08  

 

Of mail ons op: 

info@bavo.nu 

 

Bezoek onze website op 

www.bavo.nu  

CURSUSAGENDA 
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