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1

•
•
•
•

Doelstellingen bedrijfsnoodplan.

Het voorkomen van calamiteiten.
Aantal slachtoffers beperken of voorkomen.
Goede en snelle hulpverlening.
Goede en snelle ontruiming van het gebouw.

2

Risico-inventarisatie en preventieve maatregelen.

2.1

Risico-inventarisatie van calamiteiten in het bedrijf.

Binnen het pand van D.I.A. Licht & Geluid zijn de volgende scenario's mogelijk:
1.
Ongeval
2.
Brand
3.
Explosiegevaar
4.
Gasontsnapping
En eventueel: bomalarm, terrorisme, agressie.
Inventarisatie risicofactoren:
A. Grootte organisatie
B. Werktijden organisatie
C. Inrichting gebouw
D. Vuurbelasting gebouw
E.
Bereikbaarheid gebouw
F.
Voorzieningen gebouw
G. Opleiding personeel

2.2

Preventieve maatregelen ter reductie van risico's.
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A.

Grootte organisatie.
De organisatie van D.I.A. Licht & Geluid bestaat uit 5 werknemers. Hoe kleiner het
aantal werknemers, hoe eenvoudiger een ontruiming van het gebouw/werklocatie kan
plaats vinden. Dit geeft een eenvoudige communicatieoverdacht bij calamiteiten en zal
weinig of geen complicaties geven bij een ontruiming van het gebouw.

B.

Werktijden organisatie.
Werktijden zijn standaard voor de organisatie van 9.00 tot 17.30 en op werktijden
variabel in overleg. Werktijden op locatie worden aangepast aan aard van
werkzaamheden. E.e.a. in overleg met werknemers..

C.

Inrichting gebouw.
Het gebouw is vrij eenvoudig van opzet in verschillende compartementen die wel per
compartement kunnen worden verlaten. Het gebouw is eenvoudig en snel te verlaten bij
calamiteiten. Binnen D.I.A. Licht & Geluid zijn geen werknemers die zich moeilijk
kunnen verplaatsen. Dit geeft bij een ontruiming geen vertraging in de ontruimingstijd.

D.

Vuurbelasting gebouw.
De vuurbelasting van het gebouw is klein. Brand kan in hoofdzaak ontstaan door
kortsluiting in apparatuur of door onzorgvuldigheid van de werknemers. In het pand zijn
de benodigde brandblusser cf advies van AJAX brandpreventie aanwezig.

E.

Bereikbaarheid gebouw (externe hulpverlening).
Goed. Het gebouw ligt op nieuwe industrieterrein Peelerpark aan de rand van de
bebouwde kom van Assen direkt bij de afslag Noord van de A28

F.

Voorzieningen gebouw.
Het gebouw heeft gezien de grootte en het soort van werkzaamheden geen
brandwerende scheidingen. Verder is het gebouw gezien de kleinschaligheid niet van
een brandmeld-/sprinklerinstallatie voorzien. In het gebouw zijn t.b.v. brandpreventie
diverse brandblussers en een grote verbandkist aanwezig.

G.

Opleiding personeel.
Binnen het personeel van D.I.A. Licht & Geluid is een werknemer opgegeleid tot
BHV’er, alle noodzakelijke eerste hulp is in voldoende mate aanwezig. De
Bedrijfshulpverlener heeft brandpreventie als onderdeel binnen de cursus BHV gevolgd.
Hiernaast loopt via Parkmanagement Peelerpark een inventarisatie om collectief elkaar
te kunnen voorzien van BHV-ers indien nodig en het collectief opleiden van mensen.
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Samenstelling BHV-organisatie (functies en taken)

1. Bedrijfshulpverlener (BHV'er).
•

Naam  De heer M. Lambers 06-28565986

Taken:
– Alarmeren via 112.
– Het begeleiden bij ontruimingsprocedures.
– Het verlenen van eerste hulp.
– Het bestrijden/beperken van brand.
– Opvang van externe hulpinstanties.

4

Procedures/voorzieningen.

Alarmerings- en waarschuwingsprocedure
Ligt vast in de Alarmkaart

Medische voorzieningen
Ja, aantal EHBO kisten: 3 + alle auto’s en laden in kantine met pleisters en oogdouches. Deze
laatste zit in de kast direct rechts naast de deur met de groene sticker.

Overzicht van brandblusmiddelen
Aantal draagbare blusmiddelen: Bij introductie ronde langs blusmiddelen, zie lijst.
-

8 x Sproeischuimblusser ES6 gemarkeerd met Bord

Verder zitten er in elke auto een blusser, blusdeken, hamer en verbanddoos. Voor op locatie
beschikken we over een case met daarin goedgekeurde BHV verbandkoffer en 2 gekeurde
brandblussers.
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Onderlinge communicatie en informatie-overdracht

Onderwerp

Wat te doen

Actie

Ongeval / brand

bellen 112
(B: alleen gsm)
Info over:

BHV'er

Opvang externe
hulpverlening

BHV'er

- wat is er gebeurd
Informatie naar externe

- waar is hulp nodig

hulpverlening

- welke acties zijn gedaan
- eventuele slachtoffers

Alarmeren BHV'er

telefoon intern

bellen naar 112
(BHV'er)

Ontruimingsalarm

iedereen waarschuwen

mondeling / telefoon
door BHV'er
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ALARMKAART
ACTIE BIJ BRAND en/of ONGEVALLEN
•
•
•

Waarschuw direct brandweer, ambulance of politie;
Leg in het kort de situatie uit; naam, straat en plaats;
Indien nodig: spreek af waar hulpdiensten worden ontvangen.

Telefoonnummer : 112
Bij ongeval met lichamelijk letsel:
• Neem maatregelen om verder letsel te voorkomen
• EHBO kist is op kantine en in de auto’s en in Rode BHV Case aanwezig;
• Bedrijfshulpverlener is de heer M. Lambers 06-28565986
• Let op gevaar voor slachtoffer en uzelf
• Slachtoffer alleen verplaatsen bij verder gevaar
• Stel het slachtoffer gerust; hulp is onderweg
• Houd vitale functies in het oog
o Bewustzijn
: praat rustig en stel gerust
o Ademhaling
: eventueel beademen
o Afkoeling
: dek het slachtoffer af
Bij brand:
• Eerst redden; dan blussen
• Verplaats slachtoffer alleen bij gevaar
• Zorg dat alle aanwezigen worden gewaarschuwd
• Alleen blussen indien verantwoord
Evacuatie:

•
•
•
•

Alarmeer alle aanwezige personen
Alarmeer de personen in de directe omgeving
Verzamelen op de afgesproken veilige plaats voor het pand
Ga na of iedereen het pand heeft verlaten

Communicatie:
• Vang de toesnellende hulpverleners op en leidt ze naar plaats ongeval
• Informeer politie, ambulance en / of brandweer
Telefoonnummers:
Kantoor
BHV 1 M. Lambers
Directeur/Eigenaar W. Everts
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: 0592-342098
: 06-28565986
: 06-55754635

