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Inleiding 
 

 
In ieder gebouw kan zich een calamiteit voordoen. Iedere medewerker moet in 

dat geval weten hoe te handelen. 
 
In dit calamiteitenplan is vastgelegd hoe bij Zorgcentrum Het Leefhuis omgegaan 

wordt met een calamiteit. Elke medewerker moet bekend zijn met de inhoud van 
dit plan en er ook naar handelen. Dit is een voorwaarde dat er zo min mogelijk 

mis gaat tijdens een calamiteit. 
 
Een calamiteit kan bijv. zijn: een brand, bommelding, ongeval, etc. Het is de 

verantwoordelijkheid van elke medewerker of een situatie als een calamiteit 
moet worden aangemerkt. 

 
In situaties waarin dit plan niet toereikend is, zal naar bevinding van zaken 

gehandeld moeten worden. 
 
Aangezien volgens de Arbowetgeving de accommodatiehouder verantwoordelijk 

is voor een goede bedrijfshulpverleningsorganisatie, is dit calamiteitenplan 
opgesteld volgens de richtlijnen van de NTA 8112 (leidraad voor een 

ontruimingsplan). 
 
 

 
 

 
Gemert 01-07-2019     
 

     
Naam accommodatiehouder 

 
Nikki Jöris 
 

 
Handtekening 
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Bedrijfshulpverlening (B.H.V.) 
 

 
De B.H.V.-organisatie bestaat uit de volgende personen: 

 

Hoofd BHV   : Miranda Hurkmans   06-45450151 

Lid BHV   : Nikki Jöris     06-51882675 

Lid BHV   : Anke Loomans    06-25340558 

Lid BHV   : Bregje Roefs    06-31978417 

Lid BHV   : Doranne Vossen    06-83593340 

Lid BHV   : Jorrit Henkes                     06-37386069 

Lid BHV   : Maartje Jansen    06-40414211 

Lid BHV   : Eva vd Putten    06-18137412      
 
Bovenstaande personen komen in actie als er calamiteiten zijn, zoals 
brandbestrijding / ontruiming / verlening van EHBO. Hinder hen niet en zorg dat 

ze hun werkzaamheden correct en snel kunnen uitvoeren. 
 

De leiding bij een ontruiming van het gebouw is in handen van: 
 

Hoofd calamiteiten   : Miranda Hurkmans  06-45450151 

Vervanger hoofd calamiteiten : Nikki Jöris    06-51882675 
 
 

Belangrijke telefoonnummers 
 
 

Alarmnummer voor politie, brandweer en ambulance   112 
(alleen voor noodgevallen) 

 

Politie regio (geen spoedgevallen)      0900-8844 
 

Brandweer (geen spoedgevallen)      0900-8844 
 

Ziekenhuis Elkerliek ziekenhuis Helmond     0492-595555 
Wesselmanlaan 25 
5707 HA  Helmond 

 

Meldkamer beveiligingsdienst       
Code voor afmelden (onjuiste) brandmelding: code  
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Alle interne telefoonnummers, huistelefoonnummers en mobiele nummers van 
medewerkers zijn bij hoofdhulpverlener bekend. 
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Richtlijnen bij brand 
 

 
1. Evt. slachtoffers redden 

 
2. Brand melden 
 

Indien aanwezig bedien één van de brandmelders door het 
glaasje in te drukken. Het alarmsignaal in het gehele pand 

gaat af. De plaats van de handbrandmelder is aangegeven op 
het vluchtplan / de plattegrondtekeningen en in het gebouw 
aangegeven met het hiernaast afgebeelde bord. 

 
Bel direct het hoofd calamiteiten of diens plaatsvervanger met 

alarmnummer :  Miranda Hurkmans – 06-45450151 / Nikki Jöris – 06-
51882675 

 
Door te geven informatie: 

➢ Waar is de brand? 
➢ Wat brandt er? 
➢ Zijn er mensen in gevaar? 

➢ Naam melder? 
 

Het hoofd calamiteiten of diens plaatsvervanger waarschuwt de 
brandleider. 

 
De brandleider roept, indien nodig, de hulp in van overige BHV-leden. 
 

De brandleider of diens plaatsvervanger belt, indien nodig, alarmnummer 

 112. 
 
Het hoofd calamiteiten of diens plaatsvervanger bepaalt of het tot 

ontruiming van (gedeelten van) het pand dient te worden overgegaan (zie 
ONTRUIMINGSPLAN, pagina 8). 

 
3. Gedrag medewerkers 

 

Onderstaande voorschriften gelden voor de medewerkers als het 
alarmsignaal in werking is gesteld. 

 
• Blijf te allen tijde kalm. 
 

• Gevarenzone verlaten. 
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• Probeer een beginnende brand zo snel mogelijk te bestrijden. 

De plaats van de dichtstbijzijnde brandblusser of brandslang is 

aangegeven op het vluchtplan (o.a. aanwezig op centrale plaatsen bij 
de uitgangen). 

 
• Deuren en ramen van brandruimte sluiten. 

 

• Indien noodzakelijk, schakelt de brandleider de CV-installatie(s) uit met 
de brandschakelaar. Zie voor de plaats hiervan de 

plattegrondtekeningen bij het aanvalsplan voor de brandweer. 
 

• Alle overige medewerkers blijven op hun plaats zolang het alarmsignaal 
klinkt en wachten op verdere instructies van de BHV’ers. 

 

• Ontferm u over uw bezoekers en gasten. Laat niemand van hen 
onbegeleid door het pand lopen. 

 
• Het hoofd calamiteiten of diens plaatsvervanger mag geen bezoekers of 

medewerkers meer tot het pand toelaten. 

 
• Verbreek alle telefoongesprekken met de mededeling: “in verband met 

een calamiteit kunnen wij u niet te woord staan”. 
 

• Volg de instructies van de BHV’ers of het hoofd calamiteiten op. 

 
• Een BHV’er schakelt indien aanwezig het alarmsignaal uit, alleen na 

instructie van het hoofd calamiteiten of diens plaatsvervanger. Het 
alarmsignaal wordt uitgeschakeld bij het brandmeldpaneel. Zie voor de 
plaats hiervan de plattegrondtekeningen bij het aanvalsplan voor de 

brandweer. 
 

• Het hoofd calamiteiten of diens plaatsvervanger meldt de brand af bij 
de meldkamer van de beveiligingsdienst na uitschakeling van het 
alarmsignaal. Houd de code bij de hand! 

 
 

 
 

BIJ DIT ALLES ZEER BESLIST DE EIGEN 

VEILIGHEID NIET UIT HET OOG VERLIEZEN !!! 
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Richtlijnen bij een bommelding of andere calamiteiten 
 

 
RICHTLIJNEN BIJ BOMMELDING 

 
Indien u telefonisch een bommelding krijgt, moet onderstaande instructie 
opgevolgd worden: 

 
• Blijf te allen tijde rustig en behandel elke bommelding serieus. 

 
• Probeer de volgende vragen aan de melder te stellen en noteer de 

antwoorden zo correct mogelijk: 

➢ Hoe laat gaan de explosieven vermoedelijk af? 
➢ Waar zijn de explosieven geplaatst? 

➢ Waarin zijn de explosieven verpakt en welke afmetingen heeft 
het? 

➢ Wat is het motief van plaatsing? 
➢ Namens wie spreekt de melder? 

 

• Noteer eveneens opvallende kenmerken van de melding, zoals: tijdstip 
van de melding, achtergrondgeluiden, taal of accent van de melder. 

 
• Waarschuw het hoofd calamiteiten of diens plaatsvervanger. 

 

• Het hoofd calamiteiten of diens plaatsvervanger waarschuwt 

onmiddellijk de politie  112 
 

Het hoofd calamiteiten of diens plaatsvervanger bepaalt, eventueel in 

samenspraak met de politie, of tot ontruiming moet worden overgegaan 
(zie ONTRUIMINSPLAN, pagina 8). 

 
 
RICHTLIJNEN BIJ ANDER CALAMITEITEN 

 
Bij alle overige calamiteiten wordt per geval bepaald wat er moet 

gebeuren, in samenspraak met hulpverlenende instanties als brandweer 
en politie. 
 

De calamiteit wordt gemeld aan het hoofd calamiteiten of diens 

plaatsvervanger met alarmnummer  Miranda Hurkmans – 06-45450151 
/ Nikki Jöris – 06-51882675 
•  
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Het is de persoonlijke verantwoordelijkheid van iedere medewerker om 
te beoordelen of iets als een calamiteit moet worden aangemerkt. 

 

• Als tot ontruiming van het pand moet worden overgegaan treedt het 
ONTRUIMINSPLAN in werking (zie pagina 8). 

 
• Er wordt een crisisteam samengesteld, geleid door het hoofd 

calamiteiten. Dit team zorgt o.a. voor contact met familie van 

personeel, e.d. en bepaald eventueel wie van hen bevoegd is het 
contact met de pers te onderhouden. 
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Ontruimingsplan 

 

 
Het hoofd calamiteiten of diens plaatsvervanger is bevoegd opdracht te 

geven tot ontruiming van het pand. Dit kan ook nodig zijn op last van de 
brandweer of de politie. 
 

Er kan gekozen worden voor een algehele ontruiming van het pand of voor 
een gedeeltelijke ontruiming. 

 
• Wanneer het alarmsignaal nog niet door het gehele pand klinkt, dient 

indien aanwezig één van de handbrandmelders in werking gezet  

te worden (glaasje indrukken) indien deze aanwezig is.  
 

• De plaats van de handbrandmelders is aangegeven op het 
vluchtplan/de plattegrond tekening en in het gebouw aangegeven 

met het hiernaast afgebeelde bord.  
 

• De BHV’ers gaan, in opdracht van het hoofd calamiteiten of diens 

plaatsvervanger, de te ontruimen ruimtes langs en melden dat 
medewerkers en bezoekers het pand moeten verlaten. De BHV’ers zien 

er op toe dat er niemand in de ruimtes achter blijft. 
 
• De medewerkers schakelen alle apparatuur uit. 

 
• Alle ramen en deuren sluiten. 

 
• Neem persoonlijke, waardevolle spullen / papieren mee. 

 

• Vluchtwegen, zoals aangegeven in het pand, volgen. Zie ook de 
vluchtplannen, die op enkele plaatsen (o.a. bij de uitgangen) zijn 

opgehangen. 
• Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond. 

 

• Begeleid uw bezoekers en gasten uit het pand. 
 

• Ga direct naar de verzamelplaats.  
De verzamelplaats is hieronder aangegeven. 
Wordt aangegeven op de plattegrond. 
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• Indien mogelijk, sluit de brandleider of diens vervanger de elektriciteit 
en de gastoevoer af. De afsluiters zijn aangegeven op de plattegrond 
bij het aanvalsplan voor de brandweer  

 
• Het hoofd calamiteiten of diens plaatsvervanger neemt een 

exemplaar van het calamiteitenplan mee naar de 
verzamelplaats. 

 

• De eigenaar van de accommodatie of diens plaatsvervanger controleert 
of al zijn/haar medewerkers zich op de verzamelplaats bevinden. De 

eigenaar van de accommodatie of diens plaatsvervanger controleert 
tevens of bezoekers of gasten zich op de verzamelplaats bevinden. Als 

er personen worden gemist, moet dit direct worden doorgegeven aan 
het hoofd calamiteiten. 

 

• Volg de aanwijzingen van het hoofd calamiteiten of diens 
plaatsvervanger op. 

 
• Als de situatie dit toelaat of noodzakelijk maakt, kan het hoofd 

calamiteiten of diens plaatsvervanger de verzamelplaats verplaatsen 

naar een andere plek. Indien nodig moet er één medewerker 
achterblijven om mensen door te sturen. 

 
• Bij brand: Zodra de brandweer is gearriveerd, wordt de leiding 

overgedragen aan de brandweerofficier!  Het calamiteitenplan met 

informatie over het pand moet aan de brandweerofficier gegeven 
worden. Volg de aanwijzingen van de brandweer op. 

 
• Bij het ontruimen van dieren door de brandweer kan het wenselijk zijn 

dat de BHV’ers  de brandweer ondersteunen met raad en daad overleg 

met de brandweercommandant. 
 

 
 
 

 

BIJ DIT ALLES ZEER BESLIST DE EIGEN 

VEILIGHEID NIET UIT HET OOG VERLIEZEN !!! 
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Taakomschrijvingen 

 

 
Onderstaande taken gelden in geval van een calamiteit (m.n. brand) en bij een 

ontruiming van het pand. 
 
Taken hoofd calamiteiten 

• Wordt gewaarschuwd en geïnformeerd over de situatie. 
• Begeeft zich naar de plaats van de calamiteit. 

• Laat zich op de hoogte houden door de brandleider. 
• Bepaalt, in overleg met de brandleider, of tot ontruiming moet worden 

overgegaan en geeft hiertoe opdracht. 

• Stuurt bij een ontruiming de BHV’ers aan. 
• Gaat naar de verzamelplaats. 

• Geeft aanwijzingen aan de medewerkers op de verzamelplaats en bepaalt of 
de verzamelplaats eventueel verplaats moet/kan worden. 

• Neemt de nodige actie indien er personen worden vermist. 
• Draagt de leiding en het calamiteitenplan over aan de brandweerofficier en 

informeert deze over de situatie. 

• Brengt verslag uit aan de eigenaar van de accommodatie. 
 

Taken brandleider 
• Wordt gewaarschuwd en geïnformeerd over de situatie. 
• Neemt ter plekke polshoogte. 

• Roept de overige BHV’ers op en verdeelt de taken onder hen. 

• Waarschuwt de brandweer en/of andere hulpdiensten met 112. 
• Laat zich op de hoogte houden door de overige BHV’ers. 
• Blokkeert de eventuele lift. 

• Informeert het hoofd calamiteiten. 
• Sluit, indien mogelijk, de elektriciteit en de gastoevoer af. 

• Schakelt het alarmsignaal uit na overleg het hoofd calamiteiten. 
 
Taken BHVérs 

• Worden opgeroepen en geïnformeerd over de situatie door de brandleider. 
• Volgen de instructies van de brandleider op. 

• Houden de brandleider doorlopend op de hoogte over de ontwikkelingen. 
• Volgen, in geval van een ontruiming, de instructies van het hoofd calamiteiten 

op. 

• Gaan, in geval van een ontruiming, systematisch de ruimtes langs en roepen 
iedereen op het pand te verlaten. 

• Gaan daarna systematisch de ruimtes langs en controleren of er iemand in de 
ruimtes is achtergebleven, of alle apparatuur is uitgeschakeld en of alle 
deuren en ramen zijn gesloten. 

• Informeren hierna het hoofd calamiteiten en blijven op de verzamelplaats. 
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• Ondersteuning bij ontruimen van dieren. 
 
Taken eigenaar van de accommodatie 

• Wordt geïnformeerd door het hoofd calamiteiten. 
• Stelt na afloop van of tijdens de calamiteit (afhankelijk van de situatie) een 

crisisteam samen en geeft hieraan leiding. 
• Dit team verzorgd het contact met familie van personeel, e.d. en verzorgt het 

contact met de pers. 

 
Richtlijnen bij een ongeval 
 

 
Indien zich een ongeval voordoet bij een collega of een cliënt: 

 
• Ga de ernst van het ongeval na. 

 
• Waarschuw één van de BHV’ers voor het verlenen van eerste hulp. 

 

• Meld het ongeval bij het hoofd calamiteiten of diens plaatsvervanger  

Miranda Hurkmans – 06-45450151 / Nikki Jöris – 06-51882675 
 
 geef duidelijk door: 

 
➢ Juiste plaats van ongeval; 
➢ Aard van ongeval; 

➢ Aantal slachtoffers; 
➢ Vermoedelijk letsel; 

➢ Naam melder. 
 

Afhankelijk van de ernst van de situatie roept de BHV’er een ambulance (  112) 
op of rijdt met de patiënt naar de spoedeisende hulp van het  

Elkerliek ziekenhuis Helmond     
Wesselmanlaan 25 
5707 HA  Helmond 

 0492-595555 
•  

 
• De BHV’er begeleidt het ambulancepersoneel naar de plek van het 

ongeval. 
 

• Volg de aanwijzingen van de BHVér en het ambulancepersoneel op. 
 

Richtlijnen bij het afgaan van intern bewegingsmelders 
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Beneden in de gang bij de beide voordeuren en boven op de overloop bij de 
slaapkamers zijn bewegingsmelders geplaatst. 

Wanneer deze afgaat (alarm); 
• Medewerker gaat kijken welke deelnemer uit bed is gekomen en waar 

deze zich bevindt. 
• Medewerker schakelt het alarm uit. 

 

• Medewerken gaat in gesprek met de deelnemer en stelt deze desgewenst 
gerust en begeleid de deelnemer terug naar zijn/haar kamer. 

• Medewerker schakelt het alarm weer in. 
• Bij ongewenst bezoek wordt direct politie gealarmeerd. 
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RM = rookmelder 
NV = noodverlichting 
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Informatie over het pand 

 
 

Omgang en opbergregels gevaarlijke stoffen en materialen. 

 Tijdens gebruik Buiten gebruik 

Schoonmaakmiddelen: 

1. Keuken: 
afwasmiddel, 
allesreiniger, cif 

(schuurmiddel) 
2. Toilet: toilet 

reiniger, 
allesreiniger, 
kalkreiniger, 

luchtverfrisser, 
chloor. 

3. Vaatwasser: 
machinetabletten, 
glansspoelmiddel, 

zout 
 

1. Na overleg met 

de leiding en 
onder toezicht 
begeleiding. 

2. Na overleg met 
de leiding en 

onder toezicht 
begeleiding. 

3. Na overleg met 

de leiding en 
onder toezicht 

begeleiding. 
 

1. Keukenkastje 

2. Poetskast 
(gesloten) 

3. Keukenkastje 

 

(Knutsel)Gereedschappen: 
1. Prikpennen 

2. Scharen (kinder- en 
scherpe scharen) 

3. Naalden 

4. Figuurzagen 
5. Stanleymessen 

6. Schroevendraaier 
7. Hamer 
8. Paperclips 

9. Strijkijzer 
10.Houtbranders 

1 t/m 10 Na 
overleg met de 

leiding en onder 
toezicht 
begeleiding 

1. Knutselkast 
2. Knutselkast 

3. Knutselkast 
4. Berging gesloten 

gereedschapskast 

5. Berging gesloten 
gereedschapskast 

6. Berging gesloten 
gereedschapskast 

7. Berging gesloten 

gereedschapskast 
8. Kantoor 

9. Poetskast 
10.Knutselkast 

Knutselmaterialen: 
1. Lijm 
2. Pritstiften 

3. Inkt, ecoline 
4. Tipp-ex 

1 t/m 8 Na overleg met 
de leiding en onder 
toezicht begeleiding 

 

1. Knutselkast 
2. Knutselkast 
3. Knutselkast 

(bovenste plank) 
4. Kantoor 
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5. Potloden, stiften, 
pennen 

6. Waskrijt 
7. Klei 
8. Verf 

9. Terpentine 
10.Aceton 

9-10 Alleen door de 
leiding te gebruiken 

5. Knutselkast 
6. Knutselkast 

7. Knutselkast 
8. Knutselkast 

(Muurverf en verf 

op terpentine 
basis staan in de 

berging 
(gesloten)). 

9. Berging (gesloten) 

10.Berging (gesloten) 

Medicijnen; 

1. Medicatie cliënten 
2. Paracetamol 

3. Overig in EHBO 
doos 

Medicatie wordt 

aangereikt en 
toegezien op inname 

volgens afspraak met 
ouders/verzorgers 

1. Op kantoor in een 

afsluitbare koffer 
met code. 

2. Op kantoor in een 
afsluitbare koffer 
met code 

3. Op kantoor 
(gesloten) 

Keukenmaterialen: 
1. Aardappelmesjes, 

snijmessen 
2. Vorken, messen, 

gebaksvorkjes 

3. Overig: 
kurkentrekker, 

opener, rasp 
4. Gasfornuis 

5. Oven 
6. Aansteker 
7. Waterkoker 

8. Koffiezetapparaat 
9. Mixer/staafmixer 

10.Kaasschaaf 
 

1 /m 10 Altijd na 
overleg met leiding en 

onder toezicht 
begeleiding, afhankelijk 
van de mogelijkheid 

cliënt 

1. Besteklade – 
snijmessen in 

afgesloten bak in 
voorraadkast 
(gesloten) 

2. Bestekbak 
3. Bestekbak 

4. Keuken 
5. Keuken 

6. In voorraadkast 
(gesloten) 

7. Keuken 

8. Voorraadkast 
(gesloten) 

9. Voorraadkast 
(gesloten) 

10.Bestekbak 

Overig: 
1. Brandblusapparaat 

2. Kapot glas 
3. Stopcontacten 

1. Wordt niet 
gebruikt door 

cliënten. 
2. Na overleg met 

leiding en onder 
toezicht 
begeleiding, 

afhankelijk 

1. Diverse ruimtes. 
2. In de glasbak in 

de keuken 
3. Zijn beschermd in 

diverse ruimte. 
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mogelijkheid 
cliënt. 

3. Na overleg met 
leiding en onder 
toezicht 

begeleiding, 
afhankelijk 

mogelijkheid 
cliënt 

 
 
 

 

Hoe gaan we om met apparaten 

Apparaat Onderhoud, 
hoe? 

Onderhoud bij? Wanneer onderhoud 

Wasmachine -Buitenkant 
afwassen. 

-ontkalken met 
calgon. 

-zeef 
schoonmaken 
2x per jaar 

 

JeHaBe Asten-
Heusden 

-Zeef 2x per jaar 
-Buitenkant 

schoonmaken iedere 
maand 

-ontkalken iedere 
maand 

Droger -Buitenkant 

afwassen. 
-Zeef 

schoonmaken 
-Filter 
schoonmaken 

 

JeHaBe Asten-

Heusden 

-Zeef na iedere 

droogbeurt 
-Filter iedere 

maandag 
-Buitenkant 
schoonmaken iedere 

maand 

Verwarmingsketel Na laten kijken Kempkens -Ieder jaar 

Koffiezetapparaat -Ontkalken 
-Schoonmaken 

 -Ontkalken met 
azijn iedere maand. 

-Schoonmaken 
iedere dag 

Waterkoker -Ontkalken  -Ontkalken met 
azijn iedere maand. 

 

Koelvriescombinatie -Koelkast 

schoonmaken 
-diepvries 
ontdooien en 

schoonmaken 

JeHaBe Asten-

Heusden 

-Schoonmaken  1x 

per maandag 
-Ontdooien ieder 
kwartaal 
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Computers -Einde van de 
dag afsluiten 

Intern ICT-er  

Stofzuiger -Opvangbak 
schoonmaken 

 -Na iedere keer  

Magnetron -Schoonmaken  -Na ieder gebruik 

TV  JeHaBe Asten-

Heusden 

 

 

Digiborden -Einde van de 

dag afsluiten 

Intern ICT-er  

Strijkijzer -Ontkalken  -Strijkijzer geeft aan 

wanneer ontkalkt 
dient te worden, 

hiervoor zit een 
functie op het 
strijkijzer 

Airfryer -Schoonmaken 
met backin 

Soda. Bak vol 
laten lopen met 

warm water, 
flinke scheut 
backin soda 

erbij doen en 30 
minuten op 150 

graden laten 
koken. 
Daarna op de 

kop zetten en 
element goed 

schoon maken 
-Na gebruik 
mand en bak in 

de vaatwasser 

In de even 
maanden 

-Mand en bak in 
vaatwasser na ieder 

gebruik. 
-Element 

schoonmaken om de 
2 maanden 

Rookmelders -Schoonmaken 

aan de 
buitenkant met 

en sopje. 
- Ieder maand 
testen. 

 

 Test je rookmelder 1 

keer per maand. Je 
kunt de rookmelder 

testen door op de 
testknop te drukken 
en deze even vast 

te houden. Doe dit 
nooit met open 

vuur! Als het alarm 
niet afgaat 
controleer dan eerst 
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of de batterij goed is 
aangesloten en 

vervang 
deze wanneer deze 
leeg is. 

Camerabeveiliging -huizing 
schoonmaken 

met en sopje 
-ieder weekend 

controleren op 
slaapkamers en 
in de gang 

C-iris. 
Danny van 

Kempen 

Indien nodig 

 
 

Wanneer is er een brandoefening geweest; 
 
Datum: Hoe: Resultaat: Verbeterpunten: 

7-1-2021 Rookmelder onverwacht af 

laten gaan. Begeleiders 
waren op de hoogte 

Deelnemers gewezen op 

het brandalarm en 
aangegeven dat ze naar 

buiten moesten gaan naar 
de verzamelplek. 
Deelnemers naar buiten 
begeleid 

Lijst met aanwezigen 

meenemen. Deelnemers 
naar buiten begeleiden 

zodat ze niet zomaar een 
deur open trekken. 

27-2-
2021 

Rookmelders af laten 
gaan. 

Begeleiders en 
deelnemers waren hiervan 
op de hoogte. 

Vooraf zijn de deelnemers 
op de hoogte gesteld van 

het afgaan van het 
brandalarm, dit om paniek 
te voorkomen. Voor 
enkele deelnemers was dit 
de eerste keer voor een 
grotendeel van de 

deelnemers is dit al een 
beetje bekend. 

De meeste deelnemers 
zijn uit zichzelf naar 
buiten naar de 
verzamelplek gegaan, dit 
betreft de deelnemers die 

al eerder een 
brandoefening hebben 
gedaan. 

Lijst met aanwezigen 
meenemen. Er komt een 

protocol hoe precies te 
handelen. 

18-03-
2021 

Rookmelders af laten 
gaan. Begeleiders waren 

hiervan op de hoogte 

Er is bewust gekozen om 
de deelnemers niet in te 

lichten en de rookmelder 
af te laten gaan. 
Deelnemers bleven allen 
rustig en zijn naar de 
aangewezen plek gelopen. 

Geen verbeterpunten 
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De aanwezigheidslijst is 
mee naar buiten genomen 

19-04-
2021 

Rookmelders af laten 
gaan. Begeleiders waren 

hiervan op de hoogte 

Er is bewust gekozen om 
de deelnemers niet in te 

lichten en de rookmelder 
af te laten gaan. 

Deelnemers bleven allen 
rustig en zijn naar de 
aangewezen plek gelopen. 
De aanwezigheidslijst is 
mee naar buiten genomen 

Geen verbeterpunten 

05-05-
2021 

Rookmelders af laten 
gaan. Begeleiders waren 
hiervan op de hoogte 

Er is bewust gekozen om 
de deelnemers niet in te 
lichten en de rookmelder 
af te laten gaan. 
Deelnemers bleven allen 

rustig en zijn naar de 
aangewezen plek gelopen. 
De aanwezigheidslijst is 
mee naar buiten genomen 

Geen verbeterpunten 

5-6-2021 Samen met een nieuwe 
deelnemer het 

brandprotocol besproken. 

Het protocol is besproken 
zodat deze nieuwe 

deelnemer weet wat hij 
moet doen wanneer het 
brandalarm gaat. 

Geen verbeterpunten 

 

 
Checklist calamiteitenplan; 
 
Datum: Geconstateerde tekortkoming: Maatregel: 
7-1-2021 Aanpassing BHV certificaat en herhaling *Overige collega’s die geen BHV 

certificaat hebben, hebben een E-

learning gedaan en behaald. Op 17 
december praktijkexamen gedaan. 
*Medewerkers die een BHV certificaat 
hebben, hebben op 17 december de 
herhalingscursus gedaan en allen 

opnieuw gecertificeerd 

7-1-2021 Incompleet calamiteitenplan betreft 
BHV-ers 

BHV-ers zijn toegevoegd aan het 
calamiteitenplan. 
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HBHV: Hoofd bedrijf hulp 

verlening 

BHV: Bedrijf hulpverlening 

Brandmelding 

Door een 

rookmelder

r 

Door een 

Persoon 

Door een hand 

brandmelder 

Hoofd calamiteiten 

(HBHV)  of 

plaatsvervanger 

 

Ontruimings 

signaal 

Melding naar 

brandweer 

BHV begeeft 

zich naar plaats 

melding 

HBHV beslist 

ontruiming niet 

nodig 

HBHV beslist 

ontruiming 

Brandmelder 

resetten en zelf 

verder handelen 

Actie BHV 

ploeg 
Opvangen 

brandweer 

Ontruiming 

personen  
Bestrijding 

calamiteit of 

beginnende brand 

Brandweer   

ter plaatse 

Bestrijding 

calamiteit en/of 

brand 


