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OTO = Opleiden, Trainen, Oefenen
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Inhoudsopgave
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Voorwoord
Alle gebruikers van Dorpshuis de Sprunk zullen het nut en de noodzaak van een
bedrijfsnoodorganisatie onderschrijven. De belangrijkste reden voor een bedrijfsnoodorganisatie zou
moeten zijn, “het beperken van leed en schade voor personen waarvoor de gebruikers van Dorpshuis
de Sprunk verantwoordelijkheid dragen”. Maar er zijn meer voordelen aan een goed functionerende
bedrijfsnoodorganisatie. Zo kan deze schade aan de organisaties beperken, direct materieel maar
ook immaterieel en kan een goed functionerende bedrijfsnoodorganisatie het veiligheidsbewustzijn
binnen Dorpshuis de Sprunk positief beïnvloeden. En niet in de laatste plaats, een
bedrijfsnoodorganisatie is wettelijk verplicht.
Het bestuur van Dorpshuis de Sprunk voelt zich vanzelfsprekend betrokken bij haar gebruikers en
bezoekers en doet er alles aan om hen een zo veilig mogelijke omgeving te bieden. Het bestuur van
Dorpshuis de Sprunk acht het dan ook noodzakelijk om maatregelen te treffen en deze in stand te
houden om gevolgen van incidenten en calamiteiten beheersbaar te houden. De kans dat er iets
gebeurt lijkt immers altijd klein, totdat er iets gebeurt. Het bestuur van Dorpshuis de Sprunk vindt
het dan ook van belang dat hiertoe een adequate bedrijfsnoodorganisatie is opgebouwd die in
omvang en taken is afgestemd op de voor Dorpshuis de Sprunk vastgestelde maatgevende risico’s.
De hierbij behorende taken en bevoegdheden van de diverse functionarissen binnen de
bedrijfsnoodorganisatie zijn in dit bedrijfsnoodplan vastgelegd.
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NB: Het mag voor zich spreken dat het up-to-date houden van het bedrijfsnoodplan van groot
belang is. Een keer per jaar zal dan ook deze beleidsnota worden gecontroleerd en waar
nodig worden aangepast. Het bestuur van Dorpshuis de Sprunk accordeert de eventuele
wijzigingen.
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Inleiding
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen kan het toch voor komen dat er
een calamiteit of ramp ontstaat binnen Dorpshuis de Sprunk, of dat er zich in de directe omgeving
van Dorpshuis de Sprunk een calamiteit of ramp voordoet welke een (directe) impact kan hebben op
het dagelijks functioneren (bedrijfscontinuïteit) van Dorpshuis de Sprunk.
NB: Onder een ramp verstaan we een acute bedreiging van een relatief groot aantal
personen waardoor een situatie ontstaat die door de ter plaatse aanwezigen niet meer kan
worden beheerst.
Vanwege de (levens)bedreigende situatie die (kan) ontstaan voor alle aanwezigen in of rondom de
getroffen locatie ten gevolge van de calamiteit of ramp, is het noodzakelijk dat Dorpshuis de Sprunk
de beschikking heeft over een bedrijfsnoodplan. Dit bedrijfsnoodplan is een integraal document dat
het geheel aan te nemen maatregelen omvat:
- Dat bij een calamiteit of ramp moet worden ondernomen om de veiligheid, welzijn en
gezondheid van gebruikers en bezoekers te garanderen;
- Waardoor onveilige situaties zoveel als mogelijk worden voorkomen.
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Deze uitgangspunten zorgen ervoor dat:
- Door in en/of ontruiming zoveel mogelijk wordt voorkomen dat persoonlijk letsel ontstaat;
- Eventuele slachtoffers worden gered en voorzien van adequate eerste hulp;
- De calamiteit of ramp wordt bestreden teneinde schade aan gebouw(en), installaties en
inventaris, alsmede negatieve milieueffecten te beperken;
- Eventuele nazorg en salvage vroegtijdig wordt gestart;
- Door vroegtijdig ingrijpen de continuïteit van de bedrijfsvoering gewaarborgd blijft.
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Hoofdstuk 1 Kaders
1.1 Wettelijke kaders
‘Eenieder wordt geacht de wet te kennen’, zo luidt een bekend gezegde. Zonder dit uitgangspunt
zou wetshandhaving moeilijk of zelfs onmogelijk zijn. Een wetsovertreder zou zich na een
overtreding dan immers kunnen verontschuldigen door te zeggen dat hij niet wist dat hij een
overtreding (of erger nog: een misdrijf) had begaan, en daarmee de kans krijgen om vrijuit te
gaan. Maar dat iedereen de wet kent is uiteraard een illusie.
Wettelijke regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden bestaan al sinds het eind van
de negentiende eeuw. Sinds eind jaren 80 zijn hierin verplichtingen vastgelegd voor werkgevers
en werknemers over veiligheid en gezondheid. Sinds begin jaren 90 is hieraan de BHV
verplichting toegevoegd. De laatste belangrijke wijziging hieromtrent dateert uit 2007.
De Arbeidsomstandighedenwet bevat voorschriften waar de arbeid aan moet voldoen, en vormt
het kader waarbinnen bedrijfsbeleid (arbobeleid) omtrent arbeidsomstandigheden en BHV moet
worden vormgegeven. In de wet zelf worden algemene verplichtingen benoemd. De nadere
uitwerking vindt plaats in het Arbobesluit en de Arboregeling. In deze regelingen is het
zogenaamde basisniveau (minimumniveau) van bescherming weergegeven.
Om arbobeleid te kunnen realiseren moet de werkgever zorgen voor een goede verdeling van
taken en verantwoordelijkheden. Als basis van dit beleid en daarmee samenhangend de basis
van de BHV, dient de zogenoemde risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). De
basisvoorwaarden hieromtrent staan beschreven in artikel 5 van de Arbowet. Daarnaast is er in
de Arbowet een apart artikel gewijd aan de bedrijfshulpverlening waarbij het gaat om de
verplichting van de werkgever, vermeld in artikel 3, eerste lid onder e. Daar staat dat
doeltreffende maatregelen moeten worden getroffen op het gebied van eerste hulp bij
ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige
personen, en dat doeltreffende verbindingen (moeten) worden onderhouden met de
desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties. De uitkomst van de RIE en de bepalingen uit
artikel 3, eerste lid onder e vormen dan ook tezamen de basis voor de wettelijke inrichting van
de bedrijfsnoodorganisatie.

Verder zijn er in de Woningwet, de Arbocatalogus, de Wet Veiligheidsregio’s, de Wet
Milieubeheer en het Bouwbesluit bepalingen opgenomen om calamiteiten te voorkomen of,
indien ze zich voordoen, adequaat te kunnen optreden.
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Daarnaast zijn er in het Arbobesluit alsook in de Arbeidsomstandighedenregeling (artikel 2.5C &
bijlage 2, artikel 2.0C, intern noodplan) aanvullende voorschriften opgenomen t.a.v. de BHV i.r.t.
bedrijven en inrichtingen waar één of meerdere installaties aanwezig zijn waarin zich een
hoeveelheid gevaarlijke stoffen, uitgedrukt in kilogrammen, bevindt, ongeacht de hiermee
beoogde handelingen, of door het onbeheersbaar worden van een industrieel chemisch proces
een hoeveelheid van dergelijke stoffen, uitgedrukt in kilogrammen, kan worden gevormd, welke,
vermenigvuldigd met de van toepassing zijnde omstandigheidsfactor of -factoren als bedoeld
in artikel 2.5, gelijk is aan of groter is dan de grenswaarde, bedoeld in artikel2.4.
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1.2 Maatgevende kaders
Het lijkt allemaal zo eenvoudig. Op basis van de wettelijke kaders inventariseer je als organisatie
je risico’s, koppelt hieraan scenario’s en berekent hoeveel personen je hiervoor nodig hebt. Je
legt dit vast in een plan, organiseert de bijhorende cursussen en je voldoet aan de eisen. In de
praktijk is het echter helemaal niet zo eenvoudig om een adequaat functionerende
bedrijfsnoodorganisatie op te zetten.
De basis hiervoor ligt weliswaar in de wettelijke eisen die gelden ten aanzien van een
bedrijfsnoodorganisatie. Echter, deze wettelijke eisen bieden niet altijd voldoende
aanknopingspunten om te komen tot een effectieve/adequate bedrijfsnoodorganisatie. Omdat
elk bedrijf en elke organisatie, zo ook Dorpshuis de Sprunk haar eigen specifieke kenmerken
heeft, is het inrichten van de bedrijfsnoodorganisatie altijd maatwerk.
Het uitgangspunt voor het inrichten van de bedrijfsnoodorganisatie van Dorpshuis de Sprunk is
dan ook niet in de eerste plaats de technisch-inhoudelijke of wettelijke kant, maar meer vanuit
de organisatiekundige invalshoek (risicogericht i.p.v. regelgericht).
Voor het vaststellen van deze uitgangspunten (maatgevende factoren) is gebruik gemaakt van
een risico- inventarisatie matrix2, waarbij de vastgestelde gevaren zijn vertaald naar scenario’s
(omschrijving) en ingedeeld naar prioriteit (niveau), waarbij het risico is beoordeeld aan de hand
van een score voor kans en een score voor effect.

2

In deze risico- inventarisatie matrix zijn zowel de in- als de externe (omgeving) risico’s verwerkt.
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NB: In bijlage 1 is de Risico- Inventarisatie Matrix BHV Dorpshuis de Sprunk opgenomen.
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Hoofdstuk 2 Algemene gebruikersinstructies
Iedereen is in Nederland wettelijk verplicht iemand in nood naar beste kunnen en weten te helpen.
De enige uitzondering op deze verplichting is het geval dat de hulpverlener zichzelf in gevaar moet
brengen om het slachtoffer te helpen. Er wordt bv. niet van iemand verwacht een drenkeling te
redden als hij zelf niet kan zwemmen. Wél moet deskundige hulp worden gewaarschuwd. Vertaald
naar de gebruikers van Dorpshuis de Sprunk betekent dit dat in feite iedereen ten minste hulp moet
kunnen bieden in de vorm van alarmeren & ontruimen3, en daardoor dus iedereen een (belangrijke)
taak heeft in de (bedrijfs)hulpverlening.
Staat een gebruiker van Dorpshuis de Sprunk er in eerste instantie alleen voor als zich een
noodsituatie voordoet, dan is het van levensbelang dat deze gebruiker weet hoe je alarm moet slaan
en hoe je snel hulp kunt inroepen. In de alarmkaart op pagina 8 is dit schematisch weergegeven.
Verder is het van belang dat iedere gebruiker bekend is met de vluchtwegen binnen het gebouw,
alsmede waar eventuele hulpmiddelen zoals bv. een EHBO trommel te vinden zijn. Al deze gegevens
staan op de ontruimingsplannen (vluchtwegplattegronden) die in de nabijheid van iedere
brandslanghaspel op A3 formaat aan de wand hangen.
Ten tijde van een calamiteit kan door iedere opgeleide BHV’er binnen Dorpshuis de Sprunk een
beroep worden gedaan op iedere willekeurige gebruiker. Deze gebruiker heeft dan de plicht om de
opgedragen instructies onverkort uit te voeren.

NB: In bijlage 2 is de ontruimingsplattegrond van Dorpshuis de Sprunk opgenomen.

3

In hoofdstuk 3 (BHV) staan onder paragraaf 3.3.3 de taken beschreven aangaande de gebruikers (ontruimers).
Deze taken zijn voor iedere gebruiker binnen Dorpshuis de Sprunk van toepassing.
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NB: Van iedere gebruiker wordt verwacht dat ruimtes welke niet in gebruik zijn zo mogelijk
afgesloten worden gehouden.

7

ALARMKAART
BRAND

ONGEVAL

!

Meld de brand, bel 112
Alarmeer de BHV (inslaan handbrandmelder)

!

Meld het ongeval, bel 112
Alarmeer de BHV mondeling (roep om hulp)

!

Let op eigen veiligheid

!

Vermeld;
Wie je bent, Wat er is gebeurd, Waar je bent

!

Verlaat de gevarenzone,
Sluit ramen en deuren

!

Stel het slachtoffer gerust,
Verleen zo mogelijk eerste hulp

!

Ga niet terug naar binnen,
Blijf op de verzamelplaats

!

Laat het slachtoffer zo mogelijk nooit alleen

!

Volg de instructies van BHV/Brandweer op

!

Volg de instructies van BHV/Ambulance op

OVERIGE

!

Meld de reanimatie, bel 112
Alarmeer de BHV mondeling (roep om hulp)

!

!

Vermeld;
Wie je bent, Wat er is gebeurd, Waar je bent

!

Vermeld;
Wie je bent, Wat er is gebeurd, Waar je bent

!

Start zo mogelijk de reanimatie,
Laat zo mogelijk de AED halen

!

Stel eventuele slachtoffers gerust,
Start zo mogelijk hulpverlening of ontruiming

!

Laat het slachtoffer zo mogelijk nooit alleen

!

Laat in gevaar verkerende personen
zo mogelijk nooit alleen

!

Volg de instructies van BHV/Ambulance op

!

Volg de instructies van BHV/Hulpdiensten op

Meld de calamiteit, bel 112
Alarmeer de BHV mondeling (roep om hulp)

Blijf kalm, voorkom Paniek!

2021- VERSIE 001
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REANIMATIE
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Hoofdstuk 3 BHV
3.1 Voorwoord
De BHV is een eerstelijns hulporganisatie die als een parate “interne” voorpost fungeert bij
eerste hulpverlening, alarmering, brandbestrijding en ontruiming. De kracht van de BHV ligt
vooral in het feit dat ze met eigen middelen kan optreden bij een noodsituatie totdat de
calamiteit onder controle is, dan wel totdat de externe hulpverleningsdiensten aanwezig zijn.
Tijdens deze fase is de kennis van de interne bedrijfssituatie voor de BHV van zeer grote
betekenis.
NB: Het doel van de BHV organisatie van Dorpshuis de Sprunk is: bij een calamiteit adequaat
optreden, ter realisering van een snelle beëindiging van de alarmsituatie om zodoende
menselijk leed en bedrijfsschade te beperken.
3.2 Organisatie/Samenwerking van de Bedrijfshulpverlening
De BHV organisatie is een co-creatie tussen Doprshuis de Spunk en KC Avonturier4, welke
gezamenlijk (conform Arbowet artikel 19) invulling geven aan de wettelijke BHV taken (Arbowet
artikel 15). De repressieve leiding ligt bij de “Ploegleider BHV5”, welke tijdens een noodsituatie
rechtstreeks contact onderhoudt met externe hulpverleningsorganisaties in verband met
afstemming van de hulpverlening. De opdrachten die door het BHV-team tijdens een
noodsituatie worden uitgevaardigd dienen door alle gebruikers van Dorpshuis de Sprunk, alsook
door derden onverkort te worden opgevolgd. Hetzelfde geldt voor de opdrachten en
aanwijzingen van de externe hulpverleningsorganisaties.

BHV ORGANISATIE
Bestuur Dorpshuis de Sprunk
Directie KC Avonturier

Bedrijfshulpverleners

Gebruikers
(Ontruimers)

2 2 – VERSIE 001

Organogram BHV organisatie Dorpshuis de Sprunk

3.3 Taakstelling van de Bedrijfshulpverlening
De bedrijfshulpverleners6 zijn belast met de volgende taken:
- Beperken en bestrijden van calamiteiten en het verlenen van hulp bij ongevallen;
- In noodsituaties alarmeren en evacueren van alle aanwezige personen;
- Opvangen en ondersteunen van externe hulpverleningsorganisaties bij calamiteiten;
- Onderhouden van contacten met externe hulpverleningsorganisaties bij calamiteiten.
Daar waar in dit document KC Avonturier staat wordt eveneens Hoera Kindercentra bedoeld.
De eerst aankomende BHV’er vervult automatisch de rol van Ploegleider BHV.
6
De BHV moet binnen twee à drie minuten na melding ter plaatse zijn en aanvang kunnen nemen met hun taken.
5
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3.3.2

-

-

-

Taakstelling Bestuur Dorpshuis de Sprunk en Directie KC Avonturier
Het bestuur van Dorpshuis de Sprunk draagt in co-creatie met de directie van KC Avonturier
zorg voor de instandhouding van de bedrijfsnoodorganisatie (BHV). Zij voeren hun taken uit
in preventieve en preparatieve zin. Dit houdt tenminste in:
Het opstellen van een jaarlijkse begroting en beheer;
De opbouw en instandhouding van een parate BHV-organisatie;
De coördinatie van opleiding, training en oefening van de BHV-organisatie;
Het (laten) opstellen van opleiding, training en oefenprogramma’s (OTO plan);
Het (laten) opstellen, ontwikkelen en up to date houden van het bedrijfsnoodplan;
Het zorgdragen voor de inzet- en ongevallenregistratie en evaluatie;
Het (laten) verzorgen van de nazorg voor de BHV-organisatie bij een calamiteit;
Het treffen van maatregelen ter voorkoming van calamiteiten;
Het onderhouden van contacten met derden in relatie tot BHV en brandveiligheid;
De zorg voor de aanwezigheid van de juiste hulpmiddelen in relatie tot de BHV;
De zorg voor de periodieke controle op de aanwezigheid en goede werking van deze
hulpmiddelen ter bestrijding van ongevallen en brand;
Communicatie en voorlichting naar personeel en daarvoor in aanmerking komende derden
Taakstelling BHV
De bedrijfshulpverleners vervullen een voorpostfunctie en dragen de verantwoordelijkheid
met betrekking tot de uitvoeringsaspecten van de hulpverlening tot de externe
hulpverleningsdiensten ter plaatse zijn. Tevens proberen zij de gevolgen van een incident te
beperken en bieden zij hun diensten aan ter begeleiding of assistentie van de externe
hulpverleningsdiensten. Zij voeren hun taken uit in preventieve en repressieve zin. Dit houdt
tenminste in:
De coördinatie van de hulpverleningsinzet door de BHV-organisatie;
Het verlenen van spoedeisende eerste hulp (bij ongevallen);
Het beperken en bestrijden van (een beginnende) brand;
Het voorkomen en beperken van ongevallen;
Het starten/begeleiden van een ontruiming;
Het organiseren van de opvang van slachtoffers;
Het (mede) organiseren en uitvoeren van hulpverlening bij overige calamiteiten zoals niet
spoedeisende eerste hulp en wateroverlast;
Het samenwerken met externe hulpverleningsdiensten en derden tijdens een calamiteit;
Het zorgdragen voor een voortdurende controle van de omgeving tijdens hun werk en het
rapporteren van afwijkingen hieraan in relatie tot veiligheid aan Bestuur/Directie.
Bevoegdheden.
De bedrijfshulpverleners zijn bevoegd tot:
Het herstellen/opheffen van echte en onechte meldingen;
Het geven van opdracht tot ontruiming van het gebouw/terrein;
Zij hebben hiervoor het mandaat van het Bestuur/Directie.
Opleiding.
De bedrijfshulpverleners dienen tenminste de navolgende opleiding(en) te hebben gevolgd:
Opleiding Basis BHV.
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3.3.1

3.3.3

-

Taakstelling Ontruimers (medewerkers)
De ontruimers vervullen een ondersteunende rol bij brand en ontruimen en staan onder de
verantwoordelijkheid van de bedrijfshulpverleners. Zij dragen samen met de
bedrijfshulpverleners de zorg voor een snelle en ordelijke ontruiming. Zij voeren hun taken
uit in preventieve en repressieve zin. Dit houdt tenminste in:
Het ontruimen van alle personen binnen het toegekende te ontruimen gebied (veegkaarten);
Het begeleiden van alle ontruimde personen naar de verzamelplaats;
Het controleren op eventuele achterblijvers;
Het voorkomen van paniek;
Het bewaken van in- en uitgangen;
Het opvangen/doorverwijzen van externe hulpverleningsdiensten;
Het zorgdragen voor een voortdurende controle van de omgeving tijdens hun werk en het
rapporteren van afwijkingen hieraan in relatie tot veiligheid aan Bestuur/Directie.
Opleiding.

-

De ontruimers dienen tenminste de navolgende opleiding(en) te hebben gevolgd:
Ontruimingsinstructie.

3.4 Voorzieningen
De voorzieningen (hulpmiddelen) van de BHV-organisatie hangen samen met de risico’s
(omschrijving) voor Dorpshuis de Sprunk. Deze voorzieningen dienen om enerzijds alle
aanwezigen in veiligheid te brengen en anderzijds om alle aanwezigen in veiligheid te houden.
Deze voorzieningen bestaan o.a. uit:
- Ontruimingsplattegrond(en);
- Brandbestrijdingsmiddelen;
- Eerste hulpmiddelen;
- BHV hesjes;
- Portofoons;
NB: De ‘fysieke’ voorzieningen zoals BHV hesjes en portofoons staan bij de uitvalsbasis.
Voor het Dorpshuis is dit de centrale bar. Voor KC Avonturier is dit de entree.
De inzet- en veegkaarten t.b.v. de ontruimers staan bij de brandmeldpanelen.

3.5 Alarmering, ont- alarmering & op- afschaling
Hulpverlening vereist een snelle reactie (zie bijlage 4, inzetkaarten BHV). Tijd is dan ook een
cruciale factor bij het alarmeren van de BHV- organisatie van Dorpshuis de Sprunk. De
alarmering dient dan ook snel en efficiënt te verlopen. De alarmering van de BHV- organisatie
wordt, behoudens bij een brandalarm, altijd mondeling gestart (zie alarmkaart, pagina 8).
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NB: De gebouw specifieke voorzieningen inzake het afschakelen van stroom, gas & water,
alsmede de aanwezige voorzieningen inzake verzamelplaats, vluchtwegen,
compartimentering e.d. zijn opgenomen op de ontruimingsplattegrond(en) van Dorpshuis de
Sprunk en voor zover als mogelijk/van toepassing beschreven in bijlage 2.

In geval van een brandalarm wordt de BHV automatisch gealarmeerd middels een luid alarm
toonsignaal (slow-whoop). Een brandalarm kan automatisch worden geactiveerd middels de
aanwezige rookmelders, alsook handmatig middels de aanwezige handbrandmelders. In geval
van een brandalarm gaat de BHV direct naar de brandmeldcentrale toe om af te lezen
waarvandaan het brandalarm afkomstig is en start deze de hulpverlening op. Indien noodzakelijk
worden de externe hulpverleningsorganisaties door, dan wel op aanwijzen van de BHV
gealarmeerd. In geval van een onechte brandmelding zal de hiertoe bevoegde persoon
(beheerder brandmeldinstallatie en/of BHV) het brandmeldsysteem resetten. Het brandalarm
dient vervolgens te worden bijgeschreven in het logboek. Voor alle overige alarmeringen geldt
dat ont- alarmering idem als de alarmering geschiedt via persoonlijke berichtgeving (mondeling).
LET OP: Indien vanuit KC Avonturier verdere opschaling van de calamiteit noodzakelijk is (inzet
crisismanagementteam) dient de BHV de Directie hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen,
waarna deze de verdere op- en afschaling, coördinatie en afhandeling zal verzorgen (zie
bijlage 3 & 4 voor contactgegevens).
NB: De 1ste BHV’er is automatisch de Ploegleider BHV. Uiteraard kan men indien noodzakelijk/
gewenst in onderling overleg de taakverdeling gaande weg de inzet aanpassen.
NB: Bij grote evenementen in de zaal zal de DJ op aangeven van de BHV de muziek uitzetten,
lichten aanzetten en via de omroepinstallatie de bezoekers verzoeken het gebouw via de
nooduitgangen te verlaten.
NB: Het brandmeldsysteem van Dorpshuis de Sprunk meldt rechtstreeks door aan de
meldkamer inbraak (PAC), welke direct telefonisch contact leggen met de sleutelhouder van
Dorpshuis de Sprunk ter verificatie van het brandalarm. Buiten openingstijden verzorgd een
externe beveiligingsdienst de alarmopvolging welke in geval van een echte melding zorgdraagt
voor inschakeling brandweer en info aan sleutelhouder Dorpshuis de Sprunk.
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3.6 Ontruiming
De noodzaak tot snelle ontruiming kan ontstaan door dreiging van zowel een in- als externe
calamiteit. Om een ontruiming in goede banen te leiden en het aantal mogelijke slachtoffers te
reduceren is het noodzakelijk om hierover goede afspraken te hebben. Binnen Dorpshuis de
Sprunk is ontruiming een gezamenlijke taak van alle gebruikers, waarbij de gebruiker (vrijwilliger,
medewerker e.d.) optreedt als ontruimer. De BHV heeft hierin de algehele leiding en stuurt de
ontruimers aan. In geval van een ontruiming dient iedereen zijn werkplek direct veilig te stellen
en te verlaten, waarbij hij/zij eventuele gasten mee naar de verzamelplaats neemt. Verlaat
vervolgens het brandcompartiment/gebouw via de dichtstbijzijnde nooduitgang. Tijdens een
ontruiming dient men altijd vanuit het incident naar buiten toe te werken en eventuele
achtergebleven en/of niet zelfredzame personen naar de verzamelplaats te begeleiden. Op de
verzamelplaats zal worden gecontroleerd of iedereen het pand heeft verlaten. Voor wat betreft
het ontruimen van het gebouw geldt onderstaande specifieke instructie:
- Ontruim de ruimte waar het incident is begonnen en sluit deze zo mogelijk af.
- Ontruim zo nodig de overige ruimtes binnen het zelfde brandcompartiment.
- Ontruim zo nodig alle overige brandcompartimenten en breng iedereen in veiligheid.
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3.7 OTO activiteiten
Bedrijfshulpverlening is een activiteit die niet of nauwelijks uit de praktijk geleerd kan worden.
Het aantal incidenten van/bij de gebruikers binnen Dorpshuis de Sprunk is dermate laag dat
hieruit onvoldoende lering kan worden getrokken. Bovendien is het effect van een verkeerde
bedrijfshulpverlening te groot om een ‘trial and error’ methode toe te passen.
Bedrijfshulpverlening moet dus geleerd worden. Om eenieder die in welke hoedanigheid dan
ook een rol vervult binnen de bedrijfsnoodorganisatie van Dorpshuis de Sprunk vakbekwaam te
maken én te houden, is een ‘leven lang leren’ als vertrekpunt ten behoeve van de OTO
activiteiten genomen. Hierbij wordt een continue cyclus doorlopen van oefenen, praktijkervaring
opdoen en bij- en nascholen.
Voordat de OTO activiteiten verder worden beschreven, is het van belang om enkele definities
en uitgangspunten te benoemen:
- Met Opleiden wordt in dit kader bedoeld het opdoen van kennis over inhoudelijke zaken
m.b.t. hulpverlening en de taken die een bepaalde functionaris moet uitvoeren in geval van in
werking treden van het bedrijfsnoodplan;
- Door vervolgens te Trainen leert men bepaalde vaardigheden, in onderdelen en met
tussentijdse feedback en bijsturing, waardoor men vervolgens;
- Tijdens het Oefenen van het bedrijfsnoodplan door een bepaald scenario ‘real-time’ te
simuleren en dit achteraf te evalueren de kwaliteit van de opleiding en training toetst, en daar
waar nodig bij stuurt.
Om het maximale rendement te halen uit de OTO activiteiten is het aan te raden om ook de
volgorde van eerst opleiden, dan trainen en daarna oefenen zo veel als mogelijk aan te houden.
Hierbij is het wel van belang dat alle functionarissen die deel uitmaken van de
bedrijfsnoodorganisatie dit traject doorlopen, waarbij de inspanningen er vooral op gericht
dienen te zijn medewerkers vaardigheden en competenties te laten verwerven die noodzakelijk
zijn om zowel zelfstandig als in teamverband goed te kunnen functioneren ten tijde van een
calamiteit.
Een leertraject kan worden opgedeeld in twee fases: het verwerven van competenties en het
onderhouden van competenties. Het ingangscompetentieniveau is het basisniveau dat nodig is
om de functie te kunnen uitoefenen. Er moet dus al een opleidingstraject zijn doorlopen voordat
iemand een functie in de bedrijfsnoodorganisatie kan uitvoeren. Onderhoud is vervolgens
noodzakelijk om competenties te behouden. Vakbekwaam worden is immers een eerste stap,
maar de uitdaging is om vakbekwaam te blijven!
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Zeker bij het verwerven van competenties is opleiden de eerste stap. Opleiden is het aanbieden
en verwerven van kennis. Om die kennis toe te kunnen passen, is training nodig. Training zou
gedefinieerd kunnen worden als de activiteit waarbij mensen met ondersteuning kennis leren
toepassen. Bij oefenen gaat het uitsluitend nog om toepassen. Hierbij is de ondersteuning
minimaal en vindt bijsturing vooral achteraf plaats in evaluaties.
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3.8 Uitgangspunten OTO activiteiten
De uitgangspunten ten aanzien van opleiden en trainen zijn dat deze activiteiten (inhoud) dienen
te zijn afgestemd op de taken en bevoegdheden van de diverse functionarissen binnen de
bedrijfsnoodorganisatie van Dorpshuis de Sprunk. Om ervoor te zorgen dat alle opleidingen en
trainingen hieraan voldoen, zijn onderstaande OTO schema’s opgenomen met daarin welke
opleidings- en trainingsactiviteiten per functionaris dienen te worden gevolgd, alsmede wat
hiervan de minimale duur, frequentie en inhoud dient te zijn.

Basis BHV training

Ontruimingsinstructie
Jaarlijks

Functionaris

Jaarlijks

OTO activiteiten

Bedrijfshulpverleners
Medewerkers (Ontruimers)

Herhalingsfrequentie
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Schematische weergave opleidings- en trainingsactiviteiten per functionaris.
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Medewerkers (Ontruimers)

Duur en inhoud

Bedrijfshulpverlener

Functionaris

Brand, ontruiming & communicatie (2,5 uur)
Werking brandmeldinstallatie (0,5 uur)
Eerste hulp niet spoedeisend (1,5 uur)
Eerste hulp spoedeisend (3 uur)
Calamiteiten t.g.v. overige oorzaken (0,5 uur)
Assisteren bij brand- en ontruimen (0,2 uur)
Eigen rol m.b.t. brand- en vluchtveiligheid (0,15 uur)
Schematische weergave verwachte tijdsduur en inhoud van de opleidings- en trainingsactiviteiten.

Juli 2021

3.9 Registratie OTO activiteiten
Alle OTO activiteiten dienen aantoonbaar te zijn aan bv. een inspectiedienst. Dit betekent dat
alle opleiding- en trainingsactiviteiten zoals benoemd in dit bedrijfsnoodplan zullen worden
geregistreerd door het bestuur van Dorpshuis de Sprunk en de directie van KC Avonturier.
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Hoofdstuk 4 Nazorg
4.1 Voorwoord
Nazorg omvat alle zorg die ten doel heeft zo snel mogelijk terug te keren naar de normale
situatie. De nazorg kan een paar simpele handelingen inhouden, maar de nazorg kan ook,
afhankelijk van de aard en de omvang van de schade, een veelvoud van complexe en
langdurige handelingen, behandelingen, procedures e.d. inhouden. Hierbij valt te denken aan
de opvang van betrokkenen en personeel na een incident, een vakkundige analyse en
afhandeling ten aanzien van het herstellen van de gevolgschade en de rapportage en evaluatie
van de incidenten.
4.2 Crisisopvang na een schokkende gebeurtenis
Rondom traumatische of schokkende ervaringen, die een breed scala beslaan van een crisis tot
en met bijvoorbeeld een ongunstig verlopen reanimatie, komt veel kijken. Veel van die zaken
worden al door de wet bepaald. Maar wat is er geregeld voor na die tijd?
Een schokkende gebeurtenis is niet afgelopen zodra het moment van crisis voorbij is. Een goede
afhandeling is cruciaal. Het bestuur van Dorpshuis de Sprunk en/of de directie van KC Avonturier
hebben de taak om regie te voeren op de crisisopvang van een (groep) medewerker(s)vrijwilliger(s) die direct of indirect betrokken is/waren bij een schokkende gebeurtenis, alsmede
om de aanvraag van schadevergoedingen of het doen van aangifte te organiseren.
4.3 Salvage- nafase
Een organisatie die is getroffen door een crisis, en met name door een brand, heeft er alle
belang bij om zo snel mogelijk weer volledig operationeel te zijn. 70% Van de organisaties die
door een serieuze brand worden getroffen, lukt het niet om de bedrijfsvoering voort te zetten.
Het belang van salvage is dan ook evident. Het is de basis die snel herstel en een snelle
hervatting van de bedrijfsvoering mogelijk maakt. Bij een calamiteit waarbij schade is ontstaan of
waarbij de bedrijfsvoering gedeeltelijk of geheel is stil gevallen, hebben we twee mogelijkheden;
- Schade door brand;
- Schade anders dan door brand.
Bij schade door brand wordt door de brandweer de coördinator van de Stichting Salvage
opgeroepen. Deze neemt, in overleg met (een afgevaardigde van) het bestuur van Dorpshuis de
Sprunk en/of de directie van KC Avonturier de nodige maatregelen en geeft adviezen om verdere
schade te voorkomen en/of te beperken.

Het belang van nazorg en salvage is duidelijk. Het is de basis die snel herstel en een snelle
hervatting van de bedrijfsvoering mogelijk maakt. Dorpshuis de Sprunk heeft er dan ook alle
belang bij om dit goed te borgen om in geval van een calamiteit zo snel mogelijk weer up- en
running te zijn.
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Bij schade, anders dan door brand, heeft het bestuur van Dorpshuis de Sprunk en/of de directie
van KC Avonturier de taak om met eigen middelen en/of in overleg met de verzekering verdere
schade te voorkomen en/of te beperken, alsmede de nafase (schadeherstel) op te starten.
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Bijlage 1- Risico- Inventarisatie Matrix BHV
a8
b3
a12
b18
f4
h5
b19

Shock/hartaanval
Brand
Ongeval/Opgelopen verwonding
Agressie
Bommelding
Aanrijding Personen
Omgevingsrisico

4
4
4
4
2
2
1

4
4
3
3
3
3
5

16
16
12
12
6
6
5

HOOG
HOOG
MIDDELHOOG
MIDDELHOOG
NORMAAL
NORMAAL
NORMAAL

Dorpshuis de Sprunk en KC Avonturier zijn verplicht te zorgen voor een adequate BHV opvolging,
afgestemd op de risico’s van de betreffende locatie. A.d.h.v. de risicomatrix, bouw- en
installatietechnische voorzieningen en omgevingsrisico’s is een risicoprofiel bepaald, om;
- De capaciteit van de BHV’ers te bepalen.
- De tijd waarbinnen zij moeten kunnen handelen te bepalen.
- De taken van de BHV’ers te definiëren.
- De opleidingsfrequentie te bepalen.
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Vertaling RI&E naar BHV
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In de vorige pagina van bijlage 1 is het risicoprofiel van Dorpshuis de Sprunk en KC Avonturier voor
de BHV bepaald a.d.h.v. de risicomatrix. Om uit te rekenen wat de hieruit voortvloeiende BHV
bezetting en ‘opkomst’-tijd dient te zijn is gebruik gemaakt van het normatief brandverloop.
Conform het normatief brandverloop geldt in de basis;
- Binnen 15 minuten na het ontstaan van een brand de band is ontdekt en alarmering van de
BHV en alarmering van de in het gebouw aanwezige personen en melding aan de brandweer
heeft plaatsgevonden.
- Binnen 15 minuten na alarmering van de BHV de door brand bedreigde personen uit het
primair bedreigde gedeelte van het gebouw moeten zijn ontruimd naar een veilige plaats
buiten het gebouw.
- M.a.w., door brand bedreigde personen moeten uiterlijk binnen 30 minuten na het ontstaan
van brand zonder hulp van de brandweer het gebouw hebben verlaten.
- De brandweer de brand binnen 60 minuten na het ontstaan onder controle moet hebben
(anders gezegd: de brand meester zijn).
NB: in bovenstaande is geen rekening gehouden met het verhoogde risico i.r.t. de aanwezigheid van
kinderen tot 12 jaar welke als zijnde verminderd- niet zelfredzaam dienen te worden beschouwd.
Dit is echter een dermate belangrijk/niet te onderkennen risico hetgeen dit een verzwaring van
bovenstaande tijden rechtvaardigt. Concreet betekent dit dat;
-

-

-

Binnen 5 minuten na het ontstaan van een brand de brand is ontdekt en alarmering van de
BHV en alarmering van de in het gebouw aanwezige personen en melding aan de brandweer
heeft plaatsgevonden.
Binnen 10 minuten na alarmering van de BHV de door de brand bedreigde personen uit het
primair bedreigde gedeelte van het gebouw moeten zijn ontruimd naar een veilige plaats
buiten het gebouw.
M.a.w., door brand bedreigde personen moeten uiterlijk binnen 15 minuten na het ontstaan
van brand zonder hulp van de brandweer het gebouw hebben verlaten.
De brandweer de brand binnen 60 minuten na het ontstaan onder controle moet hebben
(anders gezegd: de brand meester zijn).

Om bovenstaande te kunnen borgen alsmede recht te doen aan alle aan de BHV gedelegeerde taken
én aan de vigerende wet- en regelgeving dienen er tijdens openingstijden van;
-

KC Avonturier tenminste 1 interne hulpverleners (BHV’ers) aanwezig te zijn voor opvolging
BHV taken in dit bouwdeel.
Dorpshuis de Sprunk tenminste interne hulpverlener (BHV’er) aanwezig te zijn voor
opvolging BHV taken in dit bouwdeel.

LET OP: Indien t.g.v. een bijeenkomst het aantal aanwezige personen binnen Dorpshuis de
Sprunk zodanig toeneemt (>100), dan dient de BHV bezetting te worden verhoogd. Dit is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bestuur en de organisator (vereniging/huurder).
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Daar er binnen het gebouw (Dorpshuis de Sprunk) sprake is van een co-creatie t.a.v. de BHV, kan
men van elkaars BHV’ers gebruik maken om zo te allen tijde de minimaal benodigde BHV bezetting
optimaal te kunnen borgen.
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Bijlage 2- Ontruimingsplattegrond

9

Bijlage 3- Object & telefoongegevens
-

Basis NAW gegevens
Dorpshuis de Sprunk
Meester Caelersstraat 30
5984 PJ Koningslust
06 2516 0893

Bereikbaarheid/contactgegevens contactpersonen7

Naam

Organisatie- Functie

Telefoonnummer

Wim van Dommelen

Dorpshuis de Sprunk
Beheerder
Dorpshuis de Sprunk
Bestuur
Dorpshuis de Sprunk
Bestuur
Dorpshuis de Sprunk
Bestuur
KC Avonturier
Directeur
Hoera Kindercentra

06 2516 0893

Stichting Prisma
Directeur
Hoera Kindercentra
Directeur
Hoera Kindercentra
Hoofd BHV
HAP
Professor Gelissensingel 20
Meldkamer PAC
(Inbraak)
Netbeheerder
(Stroom- Gas)
Netbeheerder
(Water)

077 307 2933

Charles Ottenheijm
Piet Geurts
Elise Cuijpers
Nicole Litjens
Hanneke Vullings
Rob Geraeds
Rudie Peeters
Peter Moors
Huisartsenpost Venlo
Securitas Alert Services
Enexis
WML

7

06 1104 1358
06 5557 3999
06 2790 9016
06 3633 4417
06 4596 8940

06 4716 5558
06 4556 8246
0900 8818
040 289 4141
0800 9009
043 309 0909

Contactgegevens vaste gebruikersgroepen Dorpshuis de Sprunk zijn bekend/opvraagbaar bij het bestuur.
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-
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Bijlage 4- Inzet- en veegkaarten Bedrijfshulpverlening

1

Neem je uitrusting Hesje, sleutel, portofoon, megafoon en je mobiele telefoon

2

Geef instructies aan BHVers, wie wat, en hoe (kaarten verdelen)

3
4
5
7
7

Brand

1

Maak een foto van het aanwezigheidsbord en begeef je naar de
verzamelplaats
Richt verzamelplaats in (en blijf op verzamelplaats)
Is iedereen buiten? (Check bij ontruimers)
Indien veilig geef einde inzet aan of overleg met brandweer
Nazorg met directie, BHV-ers
Brandweer, Politie, Ambulance
Telefoon huisartsenpost
Telefoon Management Hoera (Luuk van Langen)
Telefoon directie Prisma (Nicole Litjens)
Telefoon Hoofd BHV (Peter Moors)

112 of 077-3565656
0900 8818
06 25339789
06 36334417
06 45568246

Adres: Rector Isidorusstraat 5, 5984 NB Koningslust

077-4651824
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Ploegleider

2

22

Juli 2021

23

Juli 2021

24

Juli 2021

25

Juli 2021

26

Juli 2021

27

Juli 2021

28

Juli 2021

29

Juli 2021
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Bijlage 5- Incident- ongeval registratieformulier
I. Gegevens van de melder (invuller)
Naam:

Telefoon:

Datum:

Handtekening:

II. Soort melding
 Brand

 Ongeval

 Overige

 Telefonisch

 Mondeling

 Automatische melding

 Handbrandmelding

 Onveilige situatie

 Onveilige handeling

 Echte melding  Loze melding
III. Beschrijving van de gebeurtenis

Welke werkzaamheden werden uitgevoerd en wat is er gebeurd?

IV. Gegevens van de gebeurtenis
Datum / tijdstip gebeurtenis:

Ruimte / locatie:

Aard letsel / schade:
Binnen 24 uur werk te hervatten? ja / nee
Medische behandeling:  Nee

 EHBO

Tijdelijk / blijvend letsel
 Huisarts

 Ziekenhuisopname

V. Gegevens van getroffene
Naam:

Geboortedatum:

Adres:

Plaats:

Telefoon:

M/V

 Medewerker De Sprunk

 Medewerker KC Avonturier

 Bezoeker

 Passant

VI. Afhandeling
 Melder stuurt ingevulde formulier naar het bestuur Dorpshuis de Sprunk of directie KC Avonturier.
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 Bestuur of Directie archiveert het formulier en draagt zorg voor eventuele verdere afhandeling.
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Wijzigingenblad
Wijziging

Datum
Gehele Bedrijfsnoodplan nieuw geschreven/geïmplementeerd.

Juli 2021

Juli 2021
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