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Het bedrijfsnoodplan

Nood- & ontruimingsplannen
Elke organisatie kan te maken krijgen met een calamiteit. Brand, een ongeval, een
bezoeker die onwel wordt etcetera. Hoe handel je in dergelijke situaties? Wie moeten er
worden gewaarschuwd? Wie onderneemt welke acties? Om de negatieve gevolgen van
een noodsituatie zoveel mogelijk te beperken, voor de eigen bedrijfsvoering, werknemers,
bezoekers en/of omwonenden is een bedrijfsnoodplan onontbeerlijk.
Weten u en uw medewerkers hoe te handelen als de nood echt aan de man is en als u
maar enkele seconden heeft om na te denken?

Met het wettelijk verplichte bedrijfsnoodplan beschikt u over een onmisbaar
overkoepelend veiligheidsdocument waarin omschreven staat hoe u omgaat met
een noodsituatie en hoe hierop gereageerd dient te worden. Naast de veiligheid
van mensen is ook de continuïteit van de bedrijfsvoering van belang. In eerste
instantie zal er bij het opstellen van het plan gericht gekeken moeten worden naar
de veiligheidseisen die aan het gebouw en gebruik hiervan gesteld kunnen worden
en ook hoe de brandbestrijding geregeld is. Tevens is van groot belang dat de
verantwoordelijkheden, taken en procedures worden vastgelegd in het plan. Het
definitieve plan kan ter goedkeuring en in overleg worden voorgelegd aan de keurende
instantie (vaak de brandweer).

Waar bestaat een bedrijfsnoodplan uit?

In het bedrijfsnoodplan staan onder andere de taken, de verantwoordelijkheden
en bevoegdheden van de Bedrijfshulpverleners (BHV’ers en directie/management
omschreven. Tevens wordt in het bedrijfsnoodplan de technische voorzieningen, het
onderhoud ervan en andere veiligheids gerelateerde zaken omschreven.
Het overkoepelende bedrijfsnoodplan bevat de volgende onderdelen:
Ontruimingsplan
Dit plan geeft aan hoe een gebouw of een gedeelte hiervan ontruimt moet worden
zodra zich een calamiteit voordoet, waar de verzamelplaatsen zich bevinden,
waar de vluchtwegen zijn gelegen en hoe de alarmering verloopt. Daarnaast
bevat dit plan diverse instructiekaarten. Het ontruimingsplan wordt voorzien van
ontruimingstekeningen. Het ontruimingsplan is een op zichzelf staand plan en kan
zodoende ter beschikking gesteld worden aan bijvoorbeeld de brandweer. Daarnaast
kan het dienen als eis in het kader van de gebruiksvergunning.
BHV-plan
Het BHV-plan voorziet in een taakverdeling tussen het personeel en de
bedrijfshulpverleners. Als belangrijk hulpmiddel ter ontwikkeling van het BHV–plan
wordt de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) gezien en waar mogelijk gebruikt.

Training & Opleiding

freeway Arbo Advies
Beveiligingsplan
Een overzicht van de organisatorische, bouwkundige en technische maatregelen die
genomen zijn in verband met de veiligheid.
Veiligheidsplan
Het veiligheidsplan geeft een overzicht van de maatregelen die preventief genomen zijn in
verband met de veiligheid.
Continuiteïtsplan
Na een calamiteit moeten de bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk doorgaan. In het
continuïteitsplan zijn hiervoor de noodzakelijke maatregelen opgenomen.

Werkwijze

Freeway Arbo Advies adviseert en begeleidt u bij het opzetten, implementeren en
actualiseren van uw bedrijfsnoodplan. Samen met u en uw medewerkers zetten wij een
bedrijfsnoodplan op voor uw bedrijf. Om het bedrijfsnoodplan vorm te geven beginnen wij
met een inventarisatie om inzicht te krijgen in de huidige situatie. Aan de hand van deze
inventarisatie maken wij samen met u een stappenplan maken waarin beschreven wordt
op welke wijze het bedrijfsnoodplan ingevuld moet worden en waar mogelijkheden tot
verbetering liggen.

Wilt u meer informatie over de wijze waarop Freeway
Arbo Advies u kan adviseren en begeleiden bij het
opzetten van het bedrijfsnoodplan? Neemt u dan gerust
contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

Freeway Arbo Advies
Zuidersingel 146
2993 PR Barendrecht
T: 0180 - 638803
F: 0180 - 638804
M: 06 - 11361136
info@freewayarboadvies.nl
www.freewayarboadvies.nl
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