Onze visie op BHV zorgt
dat U er klaar voor bent

Bij ons speelt U de
hoofdrol, een BHV-er
word je niet uit een boekje

Holthausen Opleidingen voor veiligheid en preventie
Leer- en oefenstof die direct aansluit bij de dagelijkse (werk)situatie. Opleiders met praktijkervaring én
continu bijgeschoold. Toegeruste trainingslocatie met ruimte voor realistische beoefening van eerder
aangereikte theorie. Toegesneden op specifieke branches: zorg, midden- en kleinbedrijf, kantoor, industrie ...Holthausen beschikt over een hoog aangeschreven opleidingscentrum voor bedrijfshulpverlening
– BHV – en aanverwante (veiligheids)scholing.
Simulatiestudio
De blikvanger van Holthausen Opleidingen is de simulatiestudio met bioscoop, maar dat doet onvoldoende recht aan het docentenniveau en andere ruimtes van het 1350 m² metende centrum. Maar
natuurlijk is ‘levensgevaarlijk’ oefenen een ervaring om het meest van te leren. Alleen de impact van
werkelijke voorkomende incidenten is indrukwekkender.
Docenten
Holthausen beschikt over trainers/docenten die het vak in de praktijk hebben geleerd en zich zelf ook
periodiek laten bijscholen. Afhankelijk van de betreffende opleidingen staan professionals van hulpverleningsdiensten, brancheverenigingen en LOTUS (uitbeelden van slachtoffers) de cursisten bij voor het
beste resultaat.
Inclusief
Het opleidingcentrum bestaat naast de simulatiestudio uit twee ruime audiovisueel-geoutilleerde leslokalen, een buitenplaats met auto/heftruck/containers/olievaten en een nette bedrijfskantine. De lunch of
het diner met collega’s is namelijk inclusief!

Alles voor de klant:
• Bedrijfshulpverlener (ook voor ploegleider);
• Preventiemedewerker;
• EHBO;
• Reanimatie en AED (instructie gebruik defibrillatoren)
• Brand, Ontruiming & Communicatie (basis);

• Beheerder Brandmeldinstallatie;
• VCA (ook voor operationeel leidinggevenden);
• Training kleine blusmiddelen.
de basis en/of de herhalingsopleidingen.
desgewenst op locatie/in-company.
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•

praktijkervaren en bijgeschoolde opleiders;

•

ruim opgezet, degelijk uitgerust centrum;

•

breed veiligheids- en preventieaanbod;

•

branchegericht;

•

unieke simulatiestudio annex bioscoop;

•

realistische beleving van oefensituatie;

•

leren + vermaken;

•

altijd gericht op maximale veiligheid bij de klant(zowel voor zijn personeel als de bedrijfsomgeving).

Opleidingscentrum
simulatieruimte

Holthausen … meer dan opleidingen
Het familiebedrijf Holthausen groeide door van gassenleverancier naar een diensten- en productaanbieder van allerlei (praktische) toepassingen die met het gebruik van gassen te maken hebben. Vanzelfsprekend verkoopt het bedrijf een breed
assortiment gasbenodigdheden.
Holthausen voelt zich verantwoordelijk voor de veiligheid bij het omgaan met gassen. Vanuit die verantwoordelijkheid én
de expertise die de medewerkers dagelijks verwerven, begeleidt (adviseert) Holthausen ook andere organisaties bij hun
brandbeveiliging.
Met alle kennis en ervaring die hierdoor binnen het bedrijf aanwezig is, biedt Holthausen kwalitatieve opleidingen aan om
veiligheid en hulpverlening binnen organisaties te verbeteren. De simulatiestudio/bioscoop verhoogt de stressbeleving en
daarmee het leerresultaat.

Waarheidsgetrouwe situaties in het opleidingcentrum van Holthausen.

Benut net als vele duizenden andere klanten in Nederland de voordelen van een totaalpakket op het gebied van Gassen,
Brandbeveiliging, Gasbenodigdheden en Opleidingen. Eén aanspreekpunt, één factuur, maar veel keuze, veel expertise!
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De kwaliteit van Holthausen Opleidingen:

