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Waar een klein land groots in kan zijn: de Moba Group, een door en door Nederlands 

bedrijf, is de grootste en meest toonaangevende fabrikant van machines voor het sorteren, 

verpakken en verwerken van eieren. Het hoofdkantoor zit in Barneveld, en is gevestigd 

in zes verschillende gebouwen. Juist het feit dat het hoofdkantoor niet in op één locatie 

gehuisvest is, bepaalde de keuze voor BHVassist: alleen met deze app is altijd duidelijk 

welke BHV’er zich waar bevindt. Moba, dat in 1947 werd opgericht, heeft kantoren over de 

hele wereld: in Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, China, Japan, en de Verenigde Arabische 

Emiraten. In totaal werken er 700 mensen, waarvan 600 in Nederland. 

Marcel Doest is machinebouwer bij Moba. Hij heeft net z’n 12,5 jaar jubileum achter de 

rug. Van die twaalf jaar is hij zeven jaar Hoofd BHV. Hij was altijd al geïnteresseerd in 

bedrijfsveiligheid en toen Moba een nieuwe BHV’er zocht, meldde hij zich enthousiast aan. 

In die zeven jaar heeft hij gelukkig nog geen enorme calamiteiten meegemaakt, mede 

dankzij de goede veiligheidsregels rondom de bouw van de Moba machines. De incidenten 

beperken zich tot nu toe gelukkig tot hulpverlening aan collega’s die onverwacht problemen 

ondervinden, zoals een flauwte, een kleine 

epileptische aanval, een licht herseninfarct, een 

hartinfarct, en snijwondjes.

Waar een klein land GROOTS in kan zijn

“ BIJ EEN BEDRIJF ALS MOBA DAT 

GEVESTIGD IS IN MEERDERE GEBOUWEN 

IS BHVASSIST IDEAAL: ZO WEET JE ALTIJD 

WELKE BHV’ERS WAAR AANWEZIG ZIJN. EN 

DAT SCHEELT KOSTBARE MINUTEN. 

”
 

Marcel Doest, Machinebouwer MOBA Group

https://www.bhvassist.nl/?utm_source=WP_Moba&utm_medium=download&utm_content=WP-Moba&utm_campaign=BHVassist
https://www.bhv.nl/bhv-cursus/hoofd/?utm_source=WP_Moba&utm_medium=download&utm_content=WP-Moba&utm_campaign=BHVassist
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Het feit dat er zo weinig ongelukken gebeuren heeft er niet toe geleid dat de aandacht voor de 

bedrijfsveiligheid afgenomen is. In tegendeel. Bedrijfsveiligheid wordt enorm serieus genomen: met 

een personeelsbestand van 600 mensen (in Nederland) heeft Moba totaal ca 40 bedrijfshulpverleners: 

ongeveer 26 BHV’ers, 12 ploegleiders en 2 hoofden BHV, voor de zes vestigingen. En natuurlijk 

een crisisteam, dat gevormd wordt door de directie. Door de zes locaties zijn de hulpverleners per 

definitie verspreid, waardoor niet altijd helder was wie er aanwezig is, en waar hij of zij zich bevindt. 

Met BHVassist is dat verleden tijd: nu is op ieder moment duidelijk welke BHV’ers waar zijn. En zeker 

zo belangrijk: alle hulpverleners kunnen – waar ze zich ook bevinden – direct opgeroepen worden.

Tot een paar jaar geleden was de bedrijfshulpverlening vooral een interne aangelegenheid: de eigen 

mensen stelden een plan op en beschreven de procedures. Maar dat is veranderd: tegenwoordig 

werkt Moba nauw samen met BHV.NL. Omdat de directie de veiligheid van de medewerkers naar een 

hoger niveau wilde tillen. En daarin geadviseerd wilde worden door professionals. En ook omdat de 

wet bij nalatigheid van de werkgever bij een calamiteit niet meer spreekt van een ‘tragisch ongeval’ 

maar van een ‘veiligheidsmisdrijf’, waar veel zwaardere straffen opstaan.

Begin 2018 spraken BHV.NL en Marcel Doest voor het eerst over BHVassist, een digitale applicatie 

waarmee het veel en veel eenvoudiger is de aanwezige BHV’ers in te zetten. Voordat Moba met 

BHVassist werkte, was het regelmatig niet duidelijk welke en hoeveel BHV’ers in huis waren. De 

BHV’ers werden met de intercom opgeroepen, waardoor iedereen binnen het bedrijf wist dat er iets 

mis was. Dat was geen optimale situatie. Nu met BHVassist is te allen tijde bekend welke BHV’ers 

aanwezig zijn. Meldingen komen binnen bij de receptioniste. Zij roept direct een ploegleider op, die 

ogenblikkelijk gaat kijken welke en hoeveel BHV’ers nodig zijn. Die BHV’ers krijgen een oproep op 

hun mobiele telefoon en kunnen binnen een paar minuten ter plaatse zijn.

BHVASSIST: 
IDEAAL BIJ MEERDERE VESTIGINGEN    

https://www.bhv.nl/bedrijfsveiligheid-in-5-stappen/?utm_source=WP_Moba&utm_medium=download&utm_content=WP-Moba&utm_campaign=BHVassist
https://www.bhv.nl/bhv-cursus/ploegleider/?utm_source=WP_Moba&utm_medium=download&utm_content=WP-Moba&utm_campaign=BHVassist
https://www.bhv.nl/bhv-cursus/hoofd/?utm_source=WP_Moba&utm_medium=download&utm_content=WP-Moba&utm_campaign=BHVassist
https://www.veiligheidstrainingen.nl/crisismanagement/?utm_source=WP_Moba&utm_medium=download&utm_content=WP-Moba&utm_campaign=BHVassist
https://www.bhvassist.nl/?utm_source=WP_Moba&utm_medium=download&utm_content=WP-Moba&utm_campaign=BHVassist
https://www.bhvassist.nl/?utm_source=WP_Moba&utm_medium=download&utm_content=WP-Moba&utm_campaign=BHVassist
https://www.bhvassist.nl/?utm_source=WP_Moba&utm_medium=download&utm_content=WP-Moba&utm_campaign=BHVassist
https://www.bhvassist.nl/registreren.php?utm_source=WP_Moba&utm_medium=download&utm_content=WP-Moba&utm_campaign=BHVassist
https://www.bhvassist.nl/?utm_source=WP_Moba&utm_medium=download&utm_content=WP-Moba&utm_campaign=BHVassist
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Moba heeft BHVassist zelf ingericht. Het draait op de noodtelefoon bij de receptioniste en 

voor en na kantoortijden bij de beveiliger, en op de mobiele telefoons van alle hulpverleners. 

Daar is heel bewust voor gekozen: iedereen heeft z’n mobieltje immers altijd bij zich. Het is 

wel even wennen, want voor die tijd moesten de hulpverleners na de intercomoproep altijd 

een speciaal telefoonnummer bellen. Dat nummer is er niet meer, maar sommigen bellen 

het in een reflex nog steeds. Een kwestie van tijd. Zeker omdat de voordelen van BHVassist 

zo duidelijk zijn: veel sneller de juiste BHV’ers bij de calamiteit.

BHVASSIST: 
VEEL SNELLER DE JUISTE BHV’ERS BIJ DE CALAMITEIT      

Die voordelen onderschrijft Marcel Doest ook. Maar zegt hij tegelijkertijd: ‘Het systeem moet bij 

Moba nog iets verder uitgewerkt worden. Zo moet ook het crisisteam er nog in opgenomen worden 

zodat ook zij bij een calamiteit direct opgeroepen kunnen worden.’ Die aanpassing gaat Moba 

binnenkort zelf doen. 

De buitenlandse vestigingen werken niet met BHVassist, en de verwachting is niet dat ze daar in de 

toekomst mee gaan werken. ‘Je hebt daar te maken met andere wetgeving en andere regels. En 

soms ook andere opvattingen over wat veilig is en wat niet. De Nederlandse monteurs maken zelf 

een inschatting van hoe veilig ze kunnen werken. Daarbij varen ze op hun VCA en hun ‘gezonde 

boerenverstand’. Als ze een situatie niet veilig vinden, hoeven ze de klus niet te doen. Persoonlijke 

veiligheid staat bij ons voorop. Maar gelukkig is zo’n situatie nog nooit voorgekomen,’ zegt Doest. 

Samen de veiligheid verhogen 

Moba is blij met BHVassist. En met de adviezen en ondersteuning vanuit BHV.NL. Samen verhogen 

ze de veiligheid van de medewerkers. En dat was ook de bedoeling van de samenwerking. Want 

zoals Marcel Doest zegt: ‘Als je het doet, doe het dan goed.’

Meer weten? 
Bent je geïnteresseerd in BHVassist 

en wil je weten wat de voordelen 

zijn voor jouw organisatie? Neem 

dan vrijblijvend contact op met 

BHV.NL. Telefonisch bereikbaar op 

024 373 0977 of vraag direct een 

vrijblijvend adviesgesprek aan.

vrijblijvend
advies 

aanvragen

vrijblijvend advies aanvragen
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