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SAMENGESTELD DOOR  www.MariekaBaars.nl

ALGEMENE INFORMATIE

1a app naam EMS StandBy BHV MultiBel Standaard MultiBel Professional iTel Alert Picasse

1b logo

2 leverancier/aanbieder Findwhere b.v. Inprevo MultiBel BV MultiBel BV Orcagroup Picasse Internet & Mobile BV

PLATFORMS/DEVICES

3  - mobiele telefoon

3a iOS: ja / nee ja ja ja ja ja ja

3b Android: ja / nee ja ja ja ja ja ja

3c Windows: ja / nee nee ja nee nee nee ja

3d Anders: ja / nee ja ja ja ja

3e toelichting bij anders ja ja

4  - tablet

4a iOS: ja / nee ja ja ja ja ja ja

4b Android: ja / nee ja ja ja ja ja ja

5  - Pc/desktop: ja / nee ja ja nee ja ja ja

6 - Online versie: ja / nee ja ja nee ja ja ja

DOEL VAN DE APP

7 Welk probleem lost de app op?    (wat is 

het hoofddoel van de app)

alarmeren, reageren, notificaties 

ontvangen en onderlinge 

communiceren. De app levert  

plaatsgebonden informatie op basis van 

het EMS-CMS systeem wat direct kan 

informeren met noodzakelijke 

informatie of partner specifieke kennis. 

Met de widget voor pc’s kunnen 

gebruikers een noodknop indrukken en 

notificaties ontvangen over incidenten. 

Naast de App en Widget kan EMS met 

externe informatiebronnen 

communiceren via een API. Denk hierbij 

aan de BMC en GBS van gebouwen. 

compleet BHV-systeem dat de 

verschillende functies rondom 

bedrijfshulpverlening, veiligheid en 

beveiliging verenigt in één systeem 

met een smartphone app. Dit bespaart 

een investering in verschillende 

deeloplossingen zoals piepers, 

portofoons en toegangsdetectie- of 

registratiesystemen.

Snel en effectief alarmeren bij 

calamiteiten

Snel en effectief alarmeren bij 

calamiteiten

Zorgt in een noodsituatie voor 

eenvoudige, beheersbare en 

betrouwbare alarmering. Dat betekent 

snel alarmeren via sms, pushmessage, 

spraakbericht en /of e-mail zodat er 

voldoende 'beschikbare' BHV’ers worden 

opgeroepen met de juiste informatie 

over incident en locatie. 

Alarmeren en ontvangen van 

alarmberichten, filteren op 

aanwezigheid

BHV app overzicht 2018
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Inhoud app

8

- Is de app gericht een of meerdere 

doelgroepen?

8a Kantooromgeving: ja / nee ja ja ja ja ja ja

8b Zorg: ja / nee ja ja ja ja ja ja

8c Industrie: ja / nee ja ja ja ja ja ja

8d Scholen: ja / nee ja ja ja ja ja ja

8e Anders, namelijk Hotelwezen, Onderhoudsdiensten, 

Facilitair, Utiliteitsdiensten, Festival, 

Sport, Zwembaden, Overheid, 

Gemeenten en voor alle organisaties 

met 2 of meer BHV'ers

Alle organisaties die maximaal 25 

personen willen alarmeren.

Alle branches Alle organisaties die personen willen 

alarmeren

De app wordt gebruikt in diverse 

branches. Picasse kan daarvan 

referenties overleggen op verzoek.

9

 -  leermodule opgenomen? 

instructie/e-learning
ja nee ja ja ja nee

9a inclusief tekst ja nee ja ja ja nee

9b inclusief video ja nee ja ja ja nee

9c is dit geïntegreerd in de app of wordt 

men verwezen naar een online 

omgeving?

online online online online online online

10 - plattegronden:

10a

kunnen plattegronden van de eigen 

locatie in de app opgenomen worden?

ja ja nee ja ja nee

11 - procedures:

11a
kunnen de eigen procedures in de app 

geïntegreerd worden?
ja ja nee ja ja nee

12 alarmeren

12a

kan de app gebruikt worden om andere 

BHV’ers en/of gebruikers van het pand 

te alarmeren?

ja ja ja ja ja ja

12b
Vraagt dit nog aanvullende software of 

handelingen?
nee nee nee nee nee ja

13 bruikbaar voor

13a BHV’ers ja ja ja ja ja ja

13b Pandgebruikers ja ja ja ja ja ja

13c Anders iedere identificeerbare en toepasbare 

vaardigheid (al dan niet gecertificeerd) 

onder de gebruikers kan aangemaakt 

worden om zo een totaal veiligheidsnet 

te creeren waarin ieder een vaardigheid 

toegewezen kan krijgen.

Management / Bezoekers ja ja ja
Bruikbaar voor iedereen met een 

smartphone
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14 aanwezigheidcheck

14a

kan de aanwezigheid van de BHV’ers 

aangegeven cq gecontroleerd worden?

ja ja ja ja ja ja

hoe gebeurt dit?

Via wifi, bluetooth of gebiedsbewaking 

("Geofence")
Wifi

Via Geofence techniek of koppeling met 

extern systeem. Geofencing is het 

virtueel afbakenen van een geografisch 

gebied door middel van GPS

Automatische aanwezigheidsregistratie 

middels Geofencing en indien gewenst 

kan de BHV-er ook handmatig 

aanwezigheid aangeven.

14b Dmv koppeling met bijv. HRM systeem? Op basis van locatie deling vanuit de App 

of inloggen op Widget (IP en PC naam 

trace)

ja nee ja ja
Koppeling met een extern systeem is 

tevens mogelijk

14c BHV’er moet zelf beschikbaarheid of 

aanwezigheid handmatig invoeren
nee nee nee ja ja nee

14d Anders, namelijk Handmatige aanpassing door de 

gebruiker is wel een mogelijkheid

Aanwezigheid kan automatisch of 

handmatig worden geregistreerd

Aanwezigheid gaat automatisch, 

Beschikbaarheid kan handmatig 

ingesteld worden.

onderscheidend vermogen:

15 Wat kan de app méér dan andere apps? 

(onderscheidend vermogen, USP)

EMS USP: Indoor plaatsbepaling dus ook 

op verdieping direct de dichtstbijzijnde 

notificeren. Integratie met externe 

systemen, brandmelding direct zichtbaar 

via EMS. Dynamische en Locatie 

gebonden informatie inclusief 

noodplannen en plattegronden per 

locatie. Events/Alarmoptie per 

vaardigheid of rol aanbieden. EMS is een 

totaal oplossing inclusief management 

platform, incident rapportage en 

compliance en certificaat monitor. 

Integreert met belsystemen waar 

melding van ontvangen en vanuit EMS 

naar het belsysteem gestuurd kunnen 

worden. EMS App kan ook als "light" 

versie geleverd worden om alleen te 

melden en niet opgeroepen te worden. 

De EMS oplossing kan in private label 

geleverd worden.

Ja, o.a. (1) geïntegreerde 

bezoekersregistratie, (2) spraak-naar-

tekst & tekst-naar-spraak functies

De app biedt een gratis 

alarmeringsoplossing.

De dienst kan van klein tot groot en van 

simpel tot complex de gewenste 

oplossing bieden. Alle denkbare 

functionaliteiten zijn aanwezig en tijdens 

de implementatie komen wij in nauw 

overleg met de klant tot een systeem dat 

tijdens noodsituaties de schade beperkt. 

MultiBel wordt ingezet door alle 

branches, bijv. ruim 1/3 van de 

Nederlandse ziekenhuizen vertrouwt op 

MultiBel. 

Snel en betrouwbaar starten van een 

alarm met automatische real-time 

monitoring van de opvolging van een 

calamiteit. Makkelijk nazendingen doen 

vanuit gestarte alarm. Beheer locatie-

onafhankelijk inrichten onder 1 hosted 

domein. Koppelingen met andere 

systemen zijn mogelijk als BMI en GBS 

bv. Direct alarmeren via app, online, 

telefoon, alarmknop of extern systeem 

zoals brandmeldcentrale). Onbeperkt 

aantal scenario’s, zelf instelbaar. Hosted- 

en on-premise leverbaar. AVG-proof: 

instelbare rollen en rechten. Direct 

inzicht in beschikbaarheid en opkomst 

van BHV’ers. Historisch overzicht in 

beschikbaarheid BHV’ers. Roosterfunctie

Redundant berichten ontvangen middels 

Wi-Fi en GSM newerk, alleen berichten 

ontvangen bij aanwezigheid, 

mogelijkheid om zelf beschikbaarheid 

aan te geven, terugkoppeling kunnen 

geven, zeer laag energieverbruik, door 

de stiltestand heenbreken, 

Geintegreerde push to talk functie in Q3 

2018, Integratie met externe systemen
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16 Wat is een belangrijk kenmerk van de 

app?

Schaalbaar, ISO9001/27001 

gecertificeerd. Alarmering , Notificatie en 

Communicatie in één App. Chat en Push 

to Talk geintegreerd. 

Volledig: Voor management, BHV'ers, 

medewerkers en bezoekers. Functies 

o.a. registratie aanwezigheid (incl. 

indoorpositiebepaling), agenda, 

alarmering, spraakcommunicatie

Het is een gratis app. MultiBel is meer dan een app, wij 

gebruiken naast de app, telefonie, email, 

SMS, noodknoppen, koppelingen etc. Dit 

resulteert in een betrouwbare, 

gebruikersvriendelijke oplossing met 

een prima prijs/kwaliteit verhouding.

iTel Alert is via een 

gebruikersvriendelijke User Interface 

makkelijk zelf in te richten naar wens 

van de BHV organisatie of onder 

begeleiding van specialist OrcaGroup. 

Up-time van 99,98%, 24/7 support en 

ISO 27001 gecertificeerd.

Zeer simpel en gebruiksvriendelijk in 

kritische situaties.

17 demo beschikbaar?

17a Hoe kunnen geïnteresseerden een demo 

gebruiken?

Online aanmelden voor een gratis demo 

van 2 weken en presentatie.

neem contact voor een trial van 2 

maanden

Online te bestellen op onze website. Contact opnemen met een account 

manager.

Via slimmeralarmeren.nl aanvragen. 

Demo op locatie, afgestemd op wensen 

eisen in combinatie met interactieve 

sessie/advies gesprek

Online, per mail of telefonisch 

aanvragen via www.picasse.com, 

demo@picasse.com of 088-7422773.

17b Tijdelijke toegang aanvragen, zo ja hoe? Online aanmelden voor een gratis demo 

en presentatie. Findwhere biedt een 

gratis demo van 2 weken. 

Ja, neem contact op voor een aanvraag GRATIS toegang is permanent. 30 dagen GRATIS demo. ja, bel of neem contact op via website Online, per mail of telefonisch 

aanvragen

17c Anders, namelijk:
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18 kosten

18a wat bedragen de VASTE kosten per 

persoon/gebruiker of bedrijf, per maand 

of jaar? (excl. Btw)

Prijzen per maand, prijs per gebruiker 

afhankelijk van aantal gebruikers.   

Business EBS Business Small 50 users €   

150,00  €3,00

Business EBL Business Large  150 users 

€   375,00 €2,50

Enterprise EEST Enterprise Start  300 

users €   500,00 €1,50

Enterprise EESM Enterprise Small  1200 

users €1.500,00 €1,25

Enterprise EEM Enterprise Medium  

2500 users €2.500,00 €1,00

gratis Vanaf € 750,- per jaar per bedrijf. De 

prijs is afhankelijk van het aantal 

personen dat u wilt invoeren, de 

gewenste functionaliteiten en het aantal 

koppelingen.

Prijs is afhankelijk van gewenste 

functionaliteit en aantal deelnemers. 

Vanaf € 1,00 per gebruiker per maand 

Prijzen zijn op maat op te vragen bij ons. 

Dit hangt o.a. af van de functionaliteiten 

en het aantal deelnemers. Er zijn 

eenmalige kosten voor de opzet van het 

systeem en jaarlijkse kosten.

18b wat bedragen de VARIABELE kosten per 

persoon/gebruiker of bedrijf, per maand 

of jaar? (excl. Btw)

Geen vanaf €2,50 per gebruiker per maand gratis De enige variabele kosten zijn de 

verbruikskosten voor telefonie. Deze 

worden tegen kostprijs afgerekend en 

zijn afhankelijk van de frequentie van 

gebruik. In de praktijk varieert dit tussen 

de 20 en 200 euro per jaar per bedrijf.

Verbruikskosten voor telefonie en sms. 

Gemiddeld € 0,20 per BHV’er per jaar.

E-mail en push messages géén kosten

Prijzen zijn op maat op te vragen bij ons. 

Dit hangt o.a. af van de functionaliteiten 

en het aantal deelnemers. Er zijn 

eenmalige kosten voor de opzet van het 

systeem en jaarlijkse kosten.

18c prijsindicatie voor 10 aansluitingen (excl. 

Btw)

Business EBS Business Small 50 users €   

150,00  €3,00

afhankelijk van de gekozen 

modules/functies

Gratis tot maximaal 25 personen. Tot 25 gebruikers € 750,- per jaar 

oftewel € 2,50 p.p. per maand. 

€ 750,00 per jaar Afhankelijk van de functionaliteiten die 

men kiest.

18d prijsindicatie voor 100 aansluitingen 

(excl. Btw)

Business EBL Business Large  150 users 

€   375,00 €2,50

afhankelijk van de gekozen 

modules/functies

Gratis tot maximaal 25 personen. € 2.500,- per jaar oftewel € 1,66 p.p. per 

maand

€ 3.000,00 per jaar Afhankelijk van de functionaliteiten die 

men kiest.

19 meer informatie

19a waar kunnen geïnteresseerden meer 

informatie vinden? www.findwhere.com/ems www.standbyfalck.nl www.multibel.nl www.multibel.nl/ www.slimmeralarmeren.nl www.bhvalarmering.nl 

19b is er een introductie of intstructiefilmpje 

op youtube te vinden? Zo ja, wat is de 

link hier van?
in ontwikkeling (2018-09) in ontwikkeling (2018-09)

https://www.youtube.com/channel/UC7y

6ubMnaivnopWMDzcWX6w

https://www.youtube.com/channel/UC7y

6ubMnaivnopWMDzcWX6w 
https://youtu.be/fyvQb8wuiRE 

Op aanvraag zijn specifieke filmpjes 

beschikbaar. 
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20 Contactpersoon

20a Naam Pieter Scherrenberg Peter Manneke Olivier Nieland Olivier Nieland Erik Janssen Petra Veldkamp

20b Afdeling/functie
Sales Sales manager Sales manager Sales Manager Business manager

20c Telefoonnummer 088-165 18 00 / 06-295 92 233 088-616 14 00 088-141 03 00 088-141 03 00 06-117 72 753 | Sales 0412-69 51 00 088-742 27 73/06-316 92 077

20d E-mailadres pieter.scherrenberg@findwhere.com info@inprevo.nl olivier@multibel.nl olivier@multibel.nl sales@orcagroup.com salesnl@picasse.com

21 Is er nog iets aanvullends ter benoemen 

over de app, waarover geen vraag 

gesteld is?

EMS beschikt over Push to Talk voor 

directe communicatie tussen teams. 

Inprevo, Zuiddiepjeskade 36, 3077 WC 

Rotterdam

MB Pro wordt modulair opgebouwd om 

precies aan de wensen te voldoen. Zo 

kan onderscheid gemaakt worden 

tussen functies, locaties, rechten van 

gebruikers etc. Ook wordt het vaak als 

alternatief gebruikt voor de portofoon. 

Via Push message kan in de app een 

oproep worden gaccepteerd zodat men 

ziet ( via real-time monitoring ) hoeveel 

BHV'ers daadwerkelijk gaan handelen.

De app kan ook gekoppeld worden aan 

interventieknoppen, 

brandmeldcentrales  en 

gebouwbeheersystemen. Hier heeft 

Picasse veel ervaring mee.
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VOETNOTEN/AANVULLENDE OPMERKINGEN

1a

Eigen development afdeling voor het 

continu onderhouden van de app en 

doorontwikkeling met maandelijks 

nieuwe releases

Picasse levert een integraal 

communicatiesysteen voor alle vormen 

van urgente communicatie binnen 

organsiaties. Denk daarbij bijvoorbeeld 

aan crisiscommunicatie, 

storingsopvolging, beveiliging, 

automatische alarmeringen en natuurlijk 

BHV communicatie. Hierdoor is het niet 

nodig voor organisaties om 

verschillende ssystemen aan te schaffen. 

Innovatie zit ons in het bloed. Zo was 

Picasse de eerste die brandmeldingen 

automatisch per sms op telefoons kon 

afleveren en was het tevens de eerste 

met een app voor BHV oproepen.

1b ISO 9001 en 27001 en AVG proof

2

3

3a

3b

3c

3d dect telefoons en traditionele GSM’s 

3e

IoT connectivity (sensor netwerk) Ook geschikt voor GSM-only telefoons

4

4a

4b

5 inclusief desktop widget als bhv oproep 

knop

6

7

- gedownload van MariekaBaars.nl -

het grootste BHV-blog van Nederland!



8 van 18

8

8a

8b

8c

8d

8e zie ook 

https://www.multibel.eu/nl/referenties/ 

9

Aparte app via CURA groep Partnership 

met Koppeling VIPER BHV cursus 

administratie tool.

9a

9b

9c Geintergreerd in App in de volgende 

EMS release. 
10

10a

11

11a

12

12a

12b

13

13a

13b

13c
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14

14a Compliance monitor aanwezig, zichtbaar 

locatie delen optioneel m.b.t. Privacy. 

Automatische aanwezigheidsregistratie 

kan op VIJF manieren: 1) wifi 2) GPS – 

geofencing 3) bluetooth 4) koppeling 

met aanwezigheidsregistratiesysteem 5) 

handmatig via de app.

14b

14c Single sign on. Altijd actief binnen de 

aangemaakte zone's. Wel een "do not 

disturb" optie in de app.

de BHV'er moet niet de beschikbaarheid 

aangeven, maar kan dit wel zelf doen.

14d

15 Zie ook 

https://www.multibel.eu/nl/referenties/   

16

17

17a

17b

17c

18

18a

18b

18c

18d

19

19a

19b

20

20a

20b

20c

20d

21

VOOR MEER INFORMATIE OF CONTACT DISCLAIMER

Marieka Baars BHV advies en consultancy

Marieka Baars

BHV-organisatie adviseur Het BHV app overzicht is samengesteld en als downloadbaar bestand beschikbaar gesteld op www.MariekaBaars.nl als service naar de bezoekers van de site.

organiseren van bedrijfshulpverlening | schrijven van een bedrijfsnoodplan | advies en consultancy over BHV Het overzicht geeft geen waardeoordeel op: het is slechts een inventarisatie van BHV apps.

Correspondentieadres Van de Spiegelstraat 33, 2613 EX Delft ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, 2018 | Marieka Baars Consultancy

Telefoon 06-41421833 | info@mariekabaars.nl | www.mariekabaars.nl

KvK nummer 60848162 | BTWnr NL18.14.38.197.B01 | ING-Bank NL26 INGB 0006506700

De bovenstaande gegevens zijn door de verschillende leveranciers ZELF aangeleverd. Marieka Baars Consultancy kan daardoor niet aangesprakelijk gesteld worden voor de correctheid van de gegevens.

Geen van genoemde leveranciers heeft mij op welke manier dan ook betaald of een vergoeding gegeven om opgenomen te worden in dit overzicht. 
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www.MariekaBaars.nl

RescueMate BHV-App 4BHV-app BHVpieper CrisisConnect StandBy BHV Flash Smart Alert iCertified RES-Q

RescueMate BV Vandeputte Medical BHVpieper Connecttools G4S Training & Safety Flash Private Mobile Networks iCertified TransQuest Tag & Tracing Solutions B.V.

ja ja ja ja ja ja ja Gedeeltelijk, volledig eind 2018

ja ja ja ja ja ja ja Ja

nee ja nee ja ja ja nee Nee

nee nee nee nee ja

ja  

ja ja ja ja ja ja nee Gedeeltelijk, volledig eind 2018

ja ja ja ja ja ja nee ja

ja ja ja ja ja ja nee ja

ja ja ja ja ja ja nee ja

helpt BHV-coördinatoren meer grip te 

krijgen op inzetbaarheid en 

getraindheid van de BHV-organisatie 

en biedt praktische functies voor 

ondersteuning bij calamiteiten, 

alarmoproepen en training.  

Alarmeringen: medewerkers alarmeren 

BHV'ers, BHV'ers alarmeren elkaar, 

maar kunnen ook ontruimingen 

uitvoeren door medewerkers te 

alarmeren. D.m.v. automatische aan-

/afwezigheidsregistratie o.b.v. 

sensortechniek worden alleen de juiste 

personen gealarmeerd. Procedures 

kunnen o.a. worden aangestuurd o.b.v. 

groepen, locaties en specifieke 

meldingen.

Met de app kun je - ook offline 

beschikbaar - snel schakelen met 

scenario's, taakkaarten en 

contactpersonen (altijd up-to-date; 

geen verouderde materie). Zo weet je 

direct wat je moet doen op verschillende 

momenten; vanuit de app kun je 

bovendien direct pushberichten sturen 

en op verschillende andere manieren 

alarmeren (bellen, sms'en, 

groepsberichten), zodat de stroomlijning 

binnen crises geoptimaliseerd wordt - 

risico wordt beperkt en (imago)schade 

wordt geminimaliseerd.

StandBy BHV is een compleet BHV-

systeem dat de verschillende functies 

rondom bedrijfshulpverlening, 

veiligheid en beveiliging verenigt in 

één systeem met een smartphone 

app. Dit bespaart een investering in 

verschillende deeloplossingen zoals 

piepers, portofoons en toegangsdetectie- 

of registratiesystemen.

Het is een alarmeringsapp met diverse 

functionaliteiten welke breed 

toepasbaar zijn. Zo wordt een deel van 

de functionaliteiten gebruikt voor BHV 

toepassingen (Chat, Alarmeren, 

Aanwezigheid, Snelkiezer, Meldingen) en 

andere functies meer voor 

persoonsbeveiliging (man-down, 

loneworker). Centrale rol is die van 

alarmontvanger en of alarmgever naar 

hulpverleners en/of meldkamers. Het 

probleem dat de app oplost is dat je 

naast je pager ook je portofoon niet 

meer hoeft te gebruiken, en dus alles 

met 1 device kan opvolgen zonder 

hierbij veel aan betrouwbaarheid van de 

alarmering te verliezen.

De app biedt de mogelijkheid om het 

kennisniveau op peil te houden. De 

app ondersteunt je in de voorbereiding 

op een cursus, training, thuisstudie of 

examentraining. Gebruikers kunnen hun 

kennis testen adhv quiz spellen, deze 

quizzen kunnen ook tegen collega's, 

klasgenoten en branchegenoten 

gespeeld worden. Hierbinnen zijn 

diverse leercurves mogelijk. Ook kan 

men de resultaten bijhouden en de app 

raadplegen om meer inzicht te krijgen in 

het kennisniveau. De app is ook 

toepasbaar voor procesoverdracht 

zodat een verhoging van het kwaliteits- 

en kennisniveau binnen een organisatie 

bewerkstelligt kan worden. Daarnaast is 

de app te gebruiken als multifunctioneel 

communicatiemiddel.

Het hoofddoel van de app is om bij 

alarmeringen en calamiteiten BHV-ers, 

EHBO-ers en andere belanghebben te 

alarmeren en te informeren. Door 

gebruik te maken van standaard devices 

is een groot bereik mogelijk en is men 

niet afhankelijk van portofoons. Tijdens 

incidenten wordt communicatie zoveel 

mogelijk vastgelegd, zodat tijdens en na 

het incident alle stappen te analyseren 

en te evalueren zijn. 
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ja ja ja ja ja ja ja ja

ja nee ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja ja

De app is geschikt voor alle doelgroepen 

waar BHV van toepassing is.

Gemeenten, veiligheidsregio's, 

ministeries, Rijksdiensten, 

waterschappen.

Gemeenten en voor alle organisaties 

met 2 of meer BHV'ers

Gericht op organisaties, opleiders, 

scholen, individu

ja nee ja ja nee ja ja ja

ja ja ja ja nee ja ja ja

ja nee nee ja nee ja ja Nog niet

geïntegreerd geïntegreerd online geïntegreerd online online geïntegreerd In de app

ja ja nee ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja

ja ja

ja nee nee nee nee nee nee nee

ja ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja ja

thuisgebruik ja ja ja ja Beveiligers, zorgverleners
alle medewerkers van een organisatie, 

individu, docenten, opleiders

Technisch personeel (alarmeringen bij 

gebouwgebonden installaties); leden van 

crisisteams, etc.
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ja ja ja nee ja ja nee ja

op basis van GEO-fencing, danwel via 

WiFi, danwel via bluetooth iBeacons

Via wifi, bluetooth of gebiedsbewaking 

("Geofence")

Via het bijbehorende online dashboard 

of via de Aanwezigheidsfunctie in de 

app.

in de komende update kan dit dmv 

geolocatie automatisch aan en uitgezet 

worden. Lees bij aankomst herkennen 

en bij vertrek automatisch afmelden

Middels active RFID; Wi-Fi of GPS.

Ja ja ja nee ja ja ja

Nee nee nee nee nee nee
nee

Kan, wordt niet geadviseerd.

Dit kan handmatig MAAR ook 

automatisch via wifi en GPS

Er kan gekoppeld worden met allerlei 

systemen, echter is hier wel maatwerk 

voor nodig.

Aanwezigheid kan automatisch op basis 

van locatie, maar ook handmatig 

worden aangegeven.

Kan wél gecommuniceerd worden d.m.v. 

mail/sms via de app; ook door middel 

van een individueel logboek dat kan 

worden ingezien door de 

crisiscoördinator.

Handmatige aanpassing door de 

gebruiker is wel een mogelijkheid

Het kan handmatig worden ingevuld, 

maar kan ook automatisch worden 

bepaald door middel van GPS 

(Geofencing), Wifi-netwerk of Bluetooth 

bakens.

Deze toepassing kan op basis van 

maatwerk geleverd worden en werkt 

dan via geolocatie (gps/wifi)

Het kan zijn dat de BHV-er zijn 

beschikbaarheid voor bepaalde (prio-

laag) meldingen kan uitschakelen.

Realtime inzicht in de aanwezigheid van 

BHV'ers, iedereen of alleen aanwezige 

personen alarmeren in noodsituaties, 

alarmeren van 112 of bijvoorbeeld korte 

meldingen: overvalalarm, bommelding, 

etc. Gebruikers kunnen hun BHV-kennis 

toetsen door middel van periodieke 

pushberichten (scenario's) of het 

doorlopen van de BHV-protocollen, 

inzicht in de historie bezettingsgraad 

(per) BHV'ers, tekst wordt ondersteund 

door gesproken teksten. 

Door middel van de portofoonfunctie 

kunnen de BHVers via een 

spraakverbinding met elkaar 

communiceren.

Alarmeringen overrulen het stilte profiel 

van het mobiele device. De telefoon kan 

dus tijdens een meeting op stil gezet 

worden zonder dat dit alarmeringen 

verhinderd. De verzender van het alarm 

wordt op de hoogte gehouden van de 

response van hulpverleners, waardoor 

snel en overzichtelijk duidelijk is welke 

personen opkomen.

De app is een overkoepelend systeem 

dat naast het aanbieden van alle van 

belang zijnde 

documenten/contactpersonen op het 

moment dat er sprake is van een 

incident, - óók offline - tevens een 

middel is om te alarmeren/contacten. 

We verwachten in 2018-Q3 de nieuwe 

functie 'logging' (dus het via de app 

kunnen bijhouden van een logboek, dat 

ook centraal kan worden beheerd door 

crisiscoördinatoren) te kunnen 

toevoegen. Hiermee is de app een 

middel dat overkoepelend de 

belangrijkste functionaliteiten heeft die 

benodigd zijn op het moment dat er 

sprake is van een incident - niet alleen 

voor BHV'ers, maar voor iedereen die - 

organisatiebreed - maar een raakvlak 

heeft met een calamiteit.

Ja, o.a. (1) geïntegreerde 

bezoekersregistratie, (2) spraak-naar-

tekst & tekst-naar-spraak functies

Functioneert los van de Push-services 

van Apple en Google, dus als die services 

niet beschikbaar zijn blijven de alarmen 

wel worden afgeleverd. Alarmering komt 

door ongeacht het telefoonprofiel 

(negeert vergader- of stilmodus op het 

toestel).

De app is volledig in te richten op de 

gebruiker(sgroep), diverse niveaus aan 

te brengen voor kennis en 

procesoverdracht. Heeft een kennisbank 

zodat informatie en processen 24-7 te 

raadplegen zijn, multiplayer modus, kan 

berichten zenden, chatten

De app kan gecombineerd worden met 

het Security Management Systeem van 

TransQuest (ReQuest). Ook kunnen 

gebouwgebonden installaties 

automatisch meldingen genereren via 

het systeem. Het systeem dient ook als 

alarmeringsysteem voor interventieams 

bij organisaties die 'hoog risico' 

gesprekken voeren.
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Meer inzicht en grip op de inzetbaarheid 

en getraindheid van BHV'ers, snel en 

eenvoudig communiceren en alarmeren 

in noodsituaties,

Zowel de app als het Online portal zijn 

eenvoudig te gebruiken. Bij iedere 

ontwikkeling vragen wij ons af hoe 

maken we krachtige functionaliteit 

simpel in gebruik en beheer. Er is geen 

soft- en/of hardware op locatie nodig.

De brede inzetbaarheid van de app 

maakt dat het in feite niet uitmaakt over 

welke organisatie of om welke 

functionaris het gaat: iedereen heeft de 

behoefte snel te kunnen schakelen om 

in geval van crisis het eerste 

stressmoment weg te nemen. Binnen 3 

klikjes zit je bij je taakkaarten, scenario's 

of contactpersonen, zodat je binnen no-

time doet wat van je verwacht wordt.

Volledig: Voor management, BHV'ers, 

medewerkers en bezoekers. Functies 

o.a. registratie aanwezigheid (incl. 

indoorpositiebepaling), agenda, 

alarmering, spraakcommunicatie

1 app voor zowel hulpverlener als 

alarmgever.

 De app is door de professionals voor 

professionals gebouwd. Wij kennen de 

behoefte door ervaring en dit word ook 

met ons gedeeld door de gebruikers

Gebruikersvriendelijkheid, intuitief voor 

als elke seconde telt.

De basismodule van de RescueMate 

BHV-App is een maand gratis te 

gebruiken.

- Online registratie en het downloaden 

van de app uit de store is voldoende om 

een demo te gebruiken.

Via onze website www.crisisconnect.app 

kun je een gratis account aanmaken. Tot 

en met 5 gebruikers kan zonder enige 

kosten gebruik worden gemaakt van de 

volledige functionaliteit van de app - 

voor onbepaalde tijd. zie 

https://crisisconnect.nl/probeer-gratis

neem contact voor een trial van 2 

maanden

Aanvragen via sales@flash-pmn.com ja op aanvraag Op verzoek naar bwd@transquest.eu

Ja, vraag een gratis demo (alleen 

basismodule)

Demo gebruik wordt alleen op maat en 

bij aanvraag aangeboden.

D.m.v. gratis online registratie kan 

toegang worden verkregen en kan de 

toepassing worden gebruikt.

Op het moment dat er meer dan 5 

gebruikers nodig zijn bij een demo, kun 

je gewoon een mailtje sturen naar een 

van onze mensen, zodat die aan de 

achterkant het maximaal aantal 

gebruikers met een klikje kunnen 

upgraden.

Ja, neem contact op voor een aanvraag Aanvragen via sales@flash-pmn.com termijn afhankelijk van de 

eindgebruiker. Aan te vragen via de 

website of email

Op verzoek naar bwd@transquest.eu

Een demopresentatie van onze account- 

of product manager.

demo, uitleg en implementatie bij de 

klant of op afstand
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Standaard basis App: € 9,95 per 

persoon/gebruiker per jaar. De 

standaard basis App is gratis bij afname 

van een BHV-cursus. Bij afname van de 

RescueMate BHV-App inclusief 

alarmering, pushberichten en twee 

modules zoals conference call en 

aanwezigheidsregistratie vanaf € 6,75 

per gebruiker per maand (bij afname 

van 25 personen). 

€8,99 per gebruiker per maand € 599,- per jaar tot 200 gebruikers, 

automatische aanwezigheid: € 149,- per 

jaar/per locatie. Grotere aantallen 

gebruikers: prijs op aanvraag

Afhankelijk van het aantal gebruikers 

van de app: tot 25 gebruikers €1750,- 

per jaar, tot 75 gebruikers €2450,- per 

jaar, tot 150 gebruikers €2900,- per jaar, 

tot 250 gebruikers €3300,- per jaar, tot 

500 gebruikers €3700,- (vanaf 75 

gebruikers is er sprake van een 

totaalpakket inclusief werksessie van 

een dagdeel waarin de app 'up and 

running' wordt gemaakt).

Afhankelijk van aantal gebruikers en 

afgenomen functionaliteit. 

9,95 per gebruiker op basis van 1 jaar Op aanvraag

Minimaal € 5,00 per bedrijf per maand 

(verbruikskosten)

€ 0,00 Bij gebruik van SMS of voicecalls als 

backup voor Push meldingen, prijs per 

bericht afhankelijk van de aangeschafte 

bundel. Push en email berichten worden 

gratis verzonden.

Geen vanaf €2,50 per gebruiker per maand 0 Afhankelijk van servicepakket, kan de 

prijs een kleine verhoging hebben

Op aanvraag

€ 11,85 per persoon per maand bij 

afname van 10 aansluitingen en twee 

modules.

89,90 per maand € 4,99 per aansluiting / per maand Eerste staffel loopt tot 25 gebruikers = 

€1750,- per jaar

afhankelijk van de gekozen 

modules/functies

Afhankelijk van aantal gebruikers en 

afgenomen functionaliteit. 

€ 99,50 Op aanvraag

€ 3,77 per persoon per maand bij 

afname van 100-125 aansluitingen en 

twee modules.

€649,90 per maand € 0,49 per aansluiting / per maand Tweede staffel loopt tot 75 gebruikers à 

€2450,- per jaar en derde staffel loopt 

tot 150 gebruikers à €2900,- per jaar.

afhankelijk van de gekozen 

modules/functies

Afhankelijk van aantal gebruikers en 

afgenomen functionaliteit. 

€ 995,00 Op aanvraag

rescuemate.eu/rescuemate-app-

2/
www.4bhv.nl/ www.bhvpieper.com www.crisisconnect.app

https://www.flash-

privatemobilenetworks.com/nl/technolo

gieen/flash-smart-alert 

www.icertified.nl www.transquest.eu

https://youtu.be/TJ5eImaNqmY 
https://www.youtube.com/watch?v=Q-

EYryw5DAI 
Nee

https://www.youtube.com/watch?v=Uma

HbhGkEfc

Persoonlijke demo op maat beschikbaar. ja op de website en youtube kanaal 

www.icertified.nl / 

https://www.youtube.com/watch?v=UyN

bjsEYvtg 

nog niet
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Eigenaar

Sales Manager

0495-563 445 06-517 04 709 0517-820 000 06-164 18 475 088-250 04 25 655781983 06 - 51 66 13 40

info@rescuemate.eu Maarten.de.Witte@vdpmedical.com sales@bhvpieper.com stefan@crisisconnect.nl info@nl.g4s.com sales@flash-pmn.com rick@icertified.nl bwd@transquest.eu

De RescueMate BHV-App helpt BHV-

coördinatoren meer grip te krijgen op 

inzetbaarheid en getraindheid van de 

BHV-organisatie. Biedt praktische 

functies voor ondersteuning bij 

calamiteiten, alarmoproepen en 

training.  De RescueMate BHV-App heeft 

standaard BHV-protocollen voor eerste 

hulp, acute ziekten, brandbestrijding, 

ontruiming en communicatie waarmee 

in noodsituaties op de juiste wijze kan 

worden gehandeld. En welke geschikt 

zijn voor training van de BHV-kennis. 

Inzicht in het BHV-kennisniveau maakt 

het mogelijk om BHV'ers expliciet te 

trainen op minder goed scorende 

onderdelen. 

Met de 4BHV app worden BHV 

incidenten op een snelle en beheersbare 

manier gemeld en opgevolgd. Hierdoor 

worden de bedrijfshulpverleners beter 

aangestuurd. Dit heeft als gevolg dat de 

kwaliteit en de effectiviteit van uw 

BHVorganisatie omhoog gaat.  De 4BHV 

app maakt realtime en helder 

rapporteerbaar het proces tastbaar voor 

evaluatie en traingingsdoeleinden. 

Eenvoudige koppeling met 

brandmeldcentrale, noodknoppen etc. 

mogelijk. Alarmeren vanaf devices met 

valdetectie of lone-worker beveiliging 

mogelijk. Door standaard alarmerings 

API kan eenvoudig vanuit andere 

systemen worden gealarmeerd, 

waardoor combinaties met traditionele 

piepers eenvoudig gemaakt kunnen 

worden.

We hebben een inhouse ontwikkelaar in 

dienst, waardoor we grip hebben op het 

ontwikkelpad (zie roadmap 

https://crisisconnect.nl/app/roadmap 

voor planning 2018) en de wensen van 

gebruikers direct kunnen verwerken. De 

app is ontwikkeld vanuit het werkveld, 

zodat de functionaliteiten nauw 

aansluiten op praktische ervaringen. Zie 

factsheet CrisisConnect voor meer 

informatie (bijlage).

Naast de BHV-functies is ook een push-

to-talk functie beschikbaar welke 

geïntegreerd in de Smart Alert app kan 

worden afgenomen. Daarnaast is het 

mogelijk om de (industriële en 

explosieveilige) smart devices bij Flash 

te huren voor totale ontzorging. Ook 

heeft Flash een 24x7 service organisatie. 

Flash bestaat voornamelijk uit 

gekwalificeerde en VCA-gecertificeerde 

technici die op locatie support kan 

leveren bij problemen. Als laatste is er 

ook een koppeling mogelijk met Flash 

Smart Control, waardoor de alarmering 

naar de app (bijvoorbeeld vanuit de 

brandmeldcentrale of 

gebouwbeheersystemen) gecombineerd 

kan worden met alarmering naar 

portofoons en pagers.

- gedownload van MariekaBaars.nl -

het grootste BHV-blog van Nederland!

mailto:info@rescuemate.eu
mailto:Maarten.de.Witte@vdpmedical.com
mailto:sales@bhvpieper.com
mailto:stefan@crisisconnect.nl
mailto:info@nl.g4s.com
mailto:sales@flash-pmn.com
mailto:rick@icertified.nl
mailto:bwd@transquest.eu


16 van 18

Ook geschikt voor GSM-only telefoons

in ontwikkeling (2018-09)

komt met de komende update die nu 

doorgevoerd wordt (2018-09)

Via de PC/desktop is het 

datamanagement van de BHV-App 

inzichtelijk. Hierin staat o.a. de 

aanwezigheidsregistratie, resultaten van 

de scenario's (periodieke pushberichten) 

per BHV'er en de BHV-kennis van de 

totale organisatie. 

Windows 10 komt met de komende update die nu 

doorgevoerd wordt (2018-09)

Protocollen niet zichtbaar via web. Het 

datamanagement wel.

Vanaf 4e kwartaal 2018
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De app is ingericht voor 

verschillende doelgroepen, 

zoals (hoofd-)BHV-ers; EHBO-

ers, technisch personeel en 

andere belanghebbenden of 

betrokkenen.

Geschikt voor alle doelgroepen waar 

BHV van toepassing is. Ook voor 

bijvoorbeeld verzamelgebouwen, 

overheidsinstanties, winkels en banken.

Inclusief tekst en gesproken tekst. De 

tekst wordt voorgelezen door middel 

van interactieve gesproken protocollen. 

Optioneel

Optioneel

Het is mogelijk om eigen protocollen aan 

te leveren. Bijvoorbeeld voor de 

bankensector een protocol voor een 

poederbrief of een bommelding.

Ja alleen handelingen. Het doorgeven 

van naam en telefoonnummer van de 

BHV'ers 

 Ja het zit in de app om anderen in te 

lichten

Het maakt deel uit van de 

standaardafhandeling van een incident

De protocollen zijn ook geschikt voor 

Eerste hulp bij Ongelukken in en 

rondom huis.

Receptie, bezoekers etc. Crisisteam, managementteam, 

teamleiders, communicatie.

Management / Bezoekers
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Dit is realtime mogelijk. Tevens is het 

mogelijk om inzage te hebben in de 

historie van de aanwezigheid per BHV'er 

op weekbasis.

Dit is nu (2018-09) momenteel in 

ontwikkeling om te implementeren

Optioneel

gaat autmatisch en hoeft niet handmatig 

aan te melden is momenteel in 

ontwikkeling om te implementeren met 

update (2018-09)

De prijs is afhankelijk van het aantal 

personen (staffelprijzen). Wensen zijn 

modulair af te nemen. 

€ 599,- per jaar tot 200 gebruikers

€ 599,- per jaar tot 200 gebruikers

zie website www.icertified.nl en 

youtubekanaal 

https://www.youtube.com/watch?v=UyN

bjsEYvtg 

De bovenstaande gegevens zijn door de verschillende leveranciers ZELF aangeleverd. Marieka Baars Consultancy kan daardoor niet aangesprakelijk gesteld worden voor de correctheid van de gegevens.

Geen van genoemde leveranciers heeft mij op welke manier dan ook betaald of een vergoeding gegeven om opgenomen te worden in dit overzicht. 
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