
Even voor stellen. 

 

Wat mooi dat u de website van Hanze-BHV hebt gevonden. Wij geven hoogwaardige Reanimatie, 

EHBO en BHV lessen. U kunt tevens bij ons terecht voor het inhuren van Brandwachten. 

Ook geven wij advies over wat er nodig is in uw bedrijf om te voldoen aan alle wettelijke 

verplichtingen t.a.v. van veiligheid het RI&E is hier leidend in. 

 

Maatwerk is ons niet vreemd ieder mens is uniek, net als elk bedrijf uniek is. Het één en ander 

brengen wij tot stand met partners en zeer toegewijde instructeurs en instructrices. 

 

Ik ben Mark Schipper geboren in 1976 in Groningen. Mijn hele leven woon ik al in Ten Boer. Ik en 

mijn partner Angela hebben één dochter Sarah (2011). 

 

Ik ben vanaf mijn 23e al werkzaam in de zorg als Helpende. In mijn vrije tijd geef ik les bij de 

“Damster Reddingsbrigade” ook ben ik vrijwilliger bij de brandweer in Ten Boer in de functie van 

Manschap in de rang van Hoofdbrandwacht. 

 

Ook op het gebied van zwemmen heb ik jaren lange ervaring, ik ben instructeur en examinator voor 

de Reddingbrigade Nederland (KNBRD), ik geef vanaf 1998 les bij verschillende reddingsbrigades 

in de regio Groningen. Vanuit deze achtergrond zijn wij een goede partij voor bijscholing in de 

zwembranche ten aanzien van EHBO en of BHV, ook de verplichte zwemtest voor bad personeel 

nemen wij af, hierin kunnen we ook bijscholing ingeven. 

 

Hanze BHV is ontstaan uit een droom/drang om te doen waar ik goed in ben; mensen verbinden en 

opleiden. Dit doe ik samen met vele instructeurs en instructrices, de kracht van Hanze BHV zit hem 

in de diversiteit. 

 

Van oudsher is een Hanze een overeenkomst tussen handelaren en steden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hanze Hierdoor kon er gemakkelijk en tegen betere voorwaarden 

handel worden gedreven. 

Dit komt terug in onze visie, bedrijfsnaam en logo, de twee ineengeslagen handen symboliseren die 

verbondenheid, die er ook is tussen een hulpverlener en een slachtoffer. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hanze


 

Hebt u personeel met arbeidsbeperking, u zou hierbij kunnen denken aan: 

slechthorend, doof, ASS, dyslexie etc. Dan zijn wij de juiste partij voor u. 

 

Ik heb zelf dyslexie maar dat weerhoud mij er niet van om mijn dromen na te streven, te gaan doen 

wat ik goed kan. Wij vinden dat iedereen eerste hulp kan verlenen, wij kijken niet naar wat iemand 

niet kan, maar naar wat iemand wel kan. Niets doen is geen optie, iets doen is wat iedereen kan. 

 

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden?  U kunt ons bereiken via 0640009570 of per 

e-mail op info@hanzebhv.nl 

 

Wat goed is om te weten, EHBO'er zijn betekent nog niet dat je een BHV'er bent, immers een 

ontruiming en brandbestrijding vallen onder de BHV en niet onder EHBO. 

Een BHV’er is ook geen EHBO'er, BLS (Basic Life Support) komt bij beiden aanbod maar tijdens 

de EHBO opleiding komen veel meer ziektebeelden en letsels aanbod. 

Wel is een mengeling van beiden mogelijk maar dat hangt van de aanwezige risico's af. 
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