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Ontruimingsoefening

Zoals ook geldt voor de beperkte geldigheid van de diverse veiligheidsdiploma’s en 
-certifcaten is het goed om regelmatig te controleren of uw ontruimingsplan nog actueel 
is en uw medewerkers goed geïnformeerd zijn wat zij moeten doen bij een ontruiming 
van het gebouw. Hiervoor moet uw BHV-organisatie regelmatig een ontruimingsoefening 
houden. 

Doel van een ontruimingsoefening
Het doel van een ontruimingsoefening is uw medewerkers te blijven trainen hoe zij het 
pand snel en veilig kunnen verlaten en om uw BHV’ers te leren hoe zij een ontruiming 
moeten begeleiden. Het belang van oefenen hierbij is uitermate belangrijk. Calamiteiten 
kunt u niet regisseren, wel de reacties en het handelen van uw medewerkers.Tijdens een 
ontruimingsoefening leren uw medewerkers, BHV’ers het ontruimingsplan in praktijk 
te brengen. Alle instructies en procedures worden stapsgewijs geoefend en aangepast 
waar nodig. Na afloop evalueert onze deskundige de oefening met alle BHV’ers, waarbij 
hij de leermomenten bespreekt en verbeterpunten aangeeft.

Inhoud ontruimingsoefening 
De basis van de ontruimingsoefeing is het ontruimingsplan. Dit plan vormt het 
draaiboek voor de ontruiming en geeft precies aan wat iedereen in geval van een 
calamiteit moet doen. Voor de BHV’ers in uw organisatie is het ontruimingsplan de 
praktische leidraad voor hun handelen. Om er zeker van te zijn dat uw ontruimingsplan 
in geval van nood goed functioneert, kunnen wij uw BHV’ers begeleiden en 
ontruimingsoefeningen organiseren.

De hoofdzaak van een ontruimingsoefening is, uw medewerkers te trainen, hoe zij het 
pand op een veilige en snelle manier dienen te verlaten, wanneer het ontruimingsalarm 
in werking is gesteld. Uw bedrijfshulpverleners worden getraind hoe zij een ontruiming 
moeten begeleiden en volgens de procedures uw 
medewerkers dienen te regisseren.

Freeway Arbo Advies organiseert volledige ontruimings-
oefeningen voor uw organisatie waarbij wij gebruik 
kunnen maken van diverse anceneringsmaterialen die de 
noodzaak van ontruimen tot dicht bij de werkelijkheid 
benaderd.  Elke oefening wordt op maat georganiseerd.
Daarbij toetsen wij gelijk uw ontruimingsplan en geven 
advies over de bijstelling hiervan. 

Wilt u meer weten over het organiseren en begeleiden 
van een ontruimingsoefening neem dan 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


