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Wat te doen bij: 
BRAND:  (0)112 
 

 Vermeld: - Uw naam 
- Plaats incident 
- Soort brand 
- Eventueel slachtoffers 

 
 

ONGEVAL: (0)112 
 

  Vermeld:  - Uw naam 
 - Plaats ongeval 
 - Soort ongeval 
 - Aantal slachtoffers 

 
 

ONTRUIMEN:  

 

   
- Stop werkzaamheden  
- Sluit ramen en deuren 
- Volg instructie bedrijfshulpverlening op 
- Volg vluchtroute naar buiten 
- Maak geen gebruik van de lift 
- Ga naar de verzamelplaats (voor het pand/ in de grote kerk: toegang via 

dhr de Klerck: 0619886590 of  0356249232 
- Meldt u bij uw direct leidinggevende 
- Blijf op de verzamelplaats 
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111   IIInnnllleeeiiidddiiinnnggg   
 
In ieder gebouw, dus ook in ons gebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk 
maken dat bezoekers en personeel het gebouw zo snel mogelijk moeten verlaten. 
 
Deze situatie kan zich voordoen bij: 

• Brand; 

• Wateroverlast; 

• Stormschade 

• Bommelding; 

• Gaslekkage; 

• Of andere voorkomende gevallen. 
 
Hiervoor is naast de genomen preventie- en preparatiemaatregelen een ontruimingsplan nodig. 
 
Voorwaarde voor een goede ontruiming is dat de opzet van dit plan bij alle medewerkers bekend 
moet zijn. 
 
In een ontruimingsplan wordt aangegeven wie welke actie moet ondernemen in geval van een 
calamiteit.  
 
Dit ontruimingsplan bevat onder meer de plattegronden waarop de vluchtwegen zijn vermeld die 
gevolgd dienen te worden voor een geordende en veilige ontvluchting van personeel en/of 
bezoekers.  
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222   SSSiiitttuuuaaatttiiieeettteeekkkeeennniiinnnggg      
 
Algemeen 
Korte beschrijving  
 
Het betreft hier kleinschalige woonzorginstelling (hierna: pand). Het gebouw heeft naast een 
begane grond, twee verdiepingen. De hoogte van het gebouw is ongeveer 10 meter. 
 
In het hart van het pand bevindt zich een trap, er zijn geen noodtrappen.  
 
Constructie 
Constructie van het gebouw 
De hoofdconstructie van het gebouw is opgebouwd uit steen de interne inrichting is met wanden 
(steen en gipsplaten) 
 
Aantal personen 
Het pand is 7 dagen per week 24 uur per dag geopend.  
 
In dit pand zijn altijd 22 bewoners aanwezig, mogelijk 1 logé  en 10 deelnemers in het 
ontmoetingscentrum. 
 
Zorgverleners 
Overdag zijn er gemiddeld 6 zorgverleners aanwezig. In de avonduren circa 4 en ’s Nachts zijn er 2 
personen aanwezig; 1 waakdienst en 1 slaapdienst.  
 
De schoonmaakdienst is aanwezig in de ochtend uren van maandag tot en met zondag.  
 
Vrijwilligers en bezoekers 
Overdag en in de vroege avond zijn er gemiddeld 6 – 10 vrijwilligers en bezoekers aanwezig. 
 
Receptie 
Er bevindt zich géén receptie in het pand. 
 
Afsluiters/ Schakelaars 
Het bedienen van afsluiters en schakelaars is alleen voorbehouden aan geautoriseerd personeel, 
te weten de beheerder, BHV-ers en installateurs. 
De locatie van de voor het ontruimingsplan van belang zijnde afsluiters en schakelaars zijn op de 
tekeningen aangegeven (zie hoofdstuk 10 tekeningen). 
 
Er zijn op de begane grond, eerste en tweede verdieping elektrische en technische ruimtes:  

• Hoofdentree 

• Trapkast 

• Gangkasten links en rechts (begane grond, 1e en 2e verdieping). 

• Patchkasten bevinden zich op de begane grond (multifunctionele ruimte) en op de 
verdiepingen in de bergruimte aan de uiteinden van het gangpad. 
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Deze ruimtes zijn op de tekeningen aangegeven (zie hoofdstuk 10 tekeningen) 
 

 
 

 
 

 
 
 

CV (gas) installatie in technische 
ruimte onder de trap (begane 
grond) 

Meterkast/elektriciteitskast in het 
voorportaal van de hoofdentree  

Deze meter bevindt zich in de 
voorraadkamer van de centrale 
keuken (heeft betrekking op de 
keukenapparatuur). 
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Elektriciteit 
De hoofdafsluiter elektriciteit bevindt zich in de elektriciteitskast op de begane grond, in de 
meterkast direct bij de hoofdentree (zie hoofdstuk 10 tekeningen). 
 

 
 

 
 
 
 
Water 
De hoofdafsluiter van het water bevindt zich in de meterkast op de begane grond direct bij de 
hoofdentree (zie hoofdstuk 10 tekeningen). 
 

In de meterkast bevindt zich de 
elektriciteitskast 

In de elektriciteitskast  bevindt 
zich de Hoofdschakelaar elektra 

Verder tref je ook elektriciteit in 
de kasten in het gangpad op de 
1e en 2e verdieping (zie 
elektrasticker op de deur) 

  
. 
 

http://www.pictogrammenwinkel.nl/waarschuwingen-c-203/elektra-c-203_352/stickers-c-203_352_808/electrische-spanning-c-203_352_808_222/electrische-spanning-sticker-p-3479.html
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Gas 
De hoofdafsluiter gas bevindt zich op de begane grond, in de kast bij de entree van het gebouw 
(zie hoofdstuk 10 tekeningen).  
 

 
 
 
Luchtbehandeling 
De hoofdafsluiter van de luchtbehandeling bevindt zich in de elektriciteitskast in de  meterkast op 
de begane grond, direct bij de hoofdentree (zie hoofdstuk 10 tekeningen). 
 

Gasmeter 

Hoofd gaskraan 

Hoofdafsluiter  water 

Water meter 
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Ingangen 
Het gebouw heeft één hoofdingang. Alle etages zijn per trap bereikbaar die gebruikt moet worden 
tijdens ontruiming. De trap bevindt zich in het hart van het gebouw achter de lift, aan de 
achterzijde van het gebouw (zie hoofdstuk 10 tekeningen). 
 
Technische installaties 
Het gebouw is voorzien van de volgende technische installaties: 

• brandmeldinstallatie 

• ontruimingsinstallatie. 

• luchtbehandelinginstallatie 

• nood- en transparantverlichting 
 
Brandmeldinstallatie 
Het pand heeft een brandmeldinstallatie bestaande uit een brandmeldcentrale, brandmelders en 
handbrandmelders. Er vindt een directe doormelding plaats bij brand. 
 

  
 

In de meterkast bij de 
hoofdentree bevindt zich de 
elektriciteitskast 

In deze elektriciteitskast bevindt 
zich de hoofdschakelaar van de 
luchtbehandeling 

Brandmeldcentrale in de aankomst hal 
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Brandmeldcentrale 
De brandmeldcentrale bevindt zich in de aankomsthal, aan de rechterzijde.  
De brandmeldcentrale is direct aangesloten op de alarmcentrale van de brandweer. Bij activering 
wordt tevens het ontruimingsalarm in werking gesteld.  

 
 

 
 

Nevenindicators voor de deuren 

handbrandmelder 

De brandmeld doormeldingskast 
treft u in de meterkast op de 
begane grond bij de hoofdentree 

In het pand bevinden zich diverse 
rookmelders aan het plafond.  
 

Automatische deur ontgrendeling 
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Voor iedere deur tref je verder nog een nevenindicator (hieraan kun je zien dat achter die deur de 
rookmelder is afgegaan) 
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Piepers 
Er bevinden zich 3 piepers in een accu lader in het voorportaal bij de hoofdentree. 
 

 
 

Er zijn altijd 2 piepers in gebruik, deze gaan aan het eind van de avonddienst in de acculader en 
dan neemt de nachtdienst de 3e pieper uit het acculader. 
 
Handbrandmelders 
Voor het melden van brand zijn op iedere verdieping handbrandmelders aangebracht. Op de 
plattegronden is aangegeven waar deze melders zich exact bevinden. 
 
Brandslanghaspels en kleine brandblusmiddelen 
Op iedere verdieping bevindt zich in het hart van het gebouw een brandslanghaspel en een 
schuimbrandblusser. 
 

  
 

Acculader, voor handpiepers.  
 
Deze is geplaatst naast de meterkast in het 
voorportaal aan de rechterkant (NIET in de 
meterkast, zoals dit plaatje doet vermoeden) 
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Blusmiddelen 
Het gebouw is op strategische punten voorzien van brandslanghaspels. Tevens zijn 
sproeischuimblussers (6 kilo) opgehangen. Op de plattegronden staat vermeld waar de 
blusmiddelen zich bevinden.  
 

 
 
Controle blusmiddelen 
Alle aanwezige blusmiddelen worden jaarlijks gecontroleerd door een erkend bedrijf. De 
blusmiddelen zijn brandhaspels en schuimblussers categorie A + B. Ook voor stroom tot 1000 volt. 
 
EHBO - middelen 
Op de begane grond in de bergkast van de keuken treft u een EHBO koffer en blusdeken voor 
dagelijks gebruik. Daarnaast is er een AED in het pand aanwezig. 
 
BHV-kast 
Er staat een BHV-kast in de gang links (schuin tegenover de centrale keuken) met daarin de AED, 
portofoons, hesjes, EHBO koffer voor bij calamiteiten, zaklantaarn en een kopie van dit plan.  
 
Transparanten  
Om de juiste vluchtwegen aan te wijzen zijn verlichte borden aangebracht (uitgangen en 
nooduitgangen) 
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Luchtbehandeling 
De luchtbehandelinginstallatie knop (inspuiten van de luchtbehandeling) bevindt zich op de 
begane grond in de meterkast bij de hoofdentree. De bediening geschiedt volgens 1 knop in de 
elektriciteitskast. 
 

 
 

 
 
 
Ingangen 

• Er is een hoofdentree aan de voorzijde en een achterentree aan de achterzijde van het 
gebouw. 

• Aan de beide zijkanten zit een (nood)uitgang op de begane grond. 

• De keuken beschikt daarnaast over een buitendeur naar de oprit toe. 
 
Noodverlichtingsinstallatie 
Het hele gebouw is voorzien van noodverlichting. 
 

 
Lift 

In de meterkast bevindt zich de 
elektriciteitskast 

In de elektriciteitskast bevindt 
zich de hoofdschakelaar van de 
luchtbehandeling. 
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Het gebouw is voorzien van een bedlift. Deze lift zal bij een brandmelding naar beneden zakken, 
de deuren openen en buiten gebruik worden gesteld. 
Alleen de brandweer zal de lift gebruiken, daarvoor beschikken zij over een eigen kast om deze in 
werking te stellen 
 

 
 
Deze kast is bevestigd op de muur op de begane grond naast de lift. 
 
Kleefmagneten 
Het gebouw is voorzien van een brandcompartiment van 60 minuten in het hart van het gebouw. 
Bij een brandmelding zullen de kleefmagneten loslaten en de deuren vanzelf sluiten. 
 

 
 
 

Kleefmagneet 



   Ontruimingsplan Ridderspoor 

16 
King Arthur Groep is een samenwerkingsverband van Huis van de Ronde Tafel BV en Stichting KAG Zorg 

 

333   BBBeeedddrrriiijjjfffssshhhuuulllpppvvveeerrrllleeennniiinnngggsssooorrrgggaaannniiisssaaatttiiieee   
 
De Bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaat uit een ploegleider BHV. Verspreid door het gebouw 
zijn BHV-ers gestationeerd. Zij staan onder leiding van de Ploegleider BHV, die de leiding bij 
calamiteiten binnen het gebouw heeft 
 
Bij een calamiteit wordt er tussen de BHV-ers en ploegleider gecommuniceerd via portofoons. 
 
De directie draagt zorg voor de naleving van de instructies en voorschriften met betrekking tot de 
veiligheid, voorgeschreven door onder meer de brandweer en de Arbo-wet. Is verantwoordelijk 
voor de geoefendheid van het gehele personeel bij: 

□ Brand 
□ Hulpverlening 
□ Ontruiming, enz 

Is verantwoordelijk voor regelmatige controle van: 
□ Blusmiddelen 
□ Installaties 
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444   AAAlllaaarrrmmmeeerrriiinnngggsssppprrroooccceeeddduuurrreee   iiinnnttteeerrrnnn   eeennn   eeexxxttteeerrrnnn   

   
Herkenbaarheid 
 
Extern 

FUNCTIONARIS HERKENBAAR AAN 

Bevelvoerder Brandweer Een rode jas  

Officier van dienst brandweer Een rode jas 

 
Intern 

FUNCTIONARIS HERKENBAAR AAN 

Ploegleider BHV Hesje met de tekst BHV oranje 

BHV-ers Hesje met de tekst BHV geel 

 
 
Training, Instructies en Oefening 
 
Ontruimingsoefening 
Eenmaal per jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden. Deze wordt niet van tevoren 
aangekondigd. Na elke oefening wordt er een evaluatie gehouden waarin alle belangrijke punten, 
die bij een ontruiming aan de orde komen, worden besproken. Er wordt aan de leden van de BHV 
(ontruimingsploeg) instructies over de ontruiming gegeven. 
 
BHV 
De BHV-ers hebben allemaal een opleiding Bedrijfshulpverlener gevolgd. De instructie voldoet aan 
de normen die in het ARBO besluit worden gesteld. Een herhalingscursus dient elk jaar te worden 
gevolgd door de BHV-ers. 
 
Samenwerking met externe diensten 
 
Brandweer  
Er zijn geen bijzondere afspraken gemaakt met de brandweer. De opkomsttijd bedraagt ongeveer 
6-10 minuten. 
In geval van een melding/ calamiteit zal de bevelvoerder bij aankomst de leiding van de 
calamiteitbestrijding op zich nemen. 
Een BHV-er dient de bevelvoerder ter zijde te staan voor het geven van informatie. 
 
Ambulance  
Voor spoedeisende gevallen (slachtoffers calamiteit of brand) moet door de ploegleider BHV (0) 
112 gebeld worden. 
Een BHV-er moet het ambulance personeel opwachten, informeren en verder begeleiden. 
 
Politie  
In geval van een calamiteit moet de politie worden gewaarschuwd  
Een BHV-er moet het politie personeel opwachten, informeren en verder begeleiden. 
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Kerk 
De kerk aan de overkant (O.L.V. Kerk) kan bij ontruiming gebruikt worden als verzamelplaats. 
 
Voorlichting aan de media 
Het is voor Ridderspoor van groot belang de berichtenstroom goed te coördineren. Dit om 
uitlekken van informatie dan wel negatieve publiciteit te voorkomen. Alle communicatie met de 
pers wordt dan ook uitsluitend door de directie gedaan. De directie zal de pers op een juiste wijze 
informeren over de stand van zaken.  
 
De voorlichting aan familieleden van slachtoffers is eveneens een taak van de directie. 
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4. Stroomschema alarmering 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Brandmelding 

Ploegleider BHV begeeft 
zich naar brand 

Automatische 
melding 

Waarschuw ploegleider 
BHV 

Handmelding 

Ontruiming in opdracht 
van ploegleider BHV 

Brandweer 
ter plaatse 

Ploegleider BHV beslist 
geen ontruiming 

Naar verzamelplaats vóór 
gebouw  
- Kerk 

toegang via dhr de 
Klerck: 06- 19886590 of 
 035-6249232 

 

Naar 
Brandweer 

Ploegleider BHV beslist 
ontruiming en geeft 
instructies aan BHV'ers 

Ploegleider BHV geeft 
instructies aan BHV'ers 

Opvang 
Brandweer 
door BHV'er 
bij de 
hoofdingang 
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555   WWWiiijjjzzzeee   vvvaaannn   ooonnntttrrruuuiiimmmiiinnnggg   eeennn   ooonnntttrrruuuiiimmmiiinnngggsssooorrrgggaaannniiisssaaatttiiieee   
 
Ontruimen geschiedt in overleg met de Bevelvoerder van de brandweer. 
 
Het ontruimen geschiedt in 3 fasen: 
 
Fase 1: horizontaal ontruimen (voorbij minimaal 1 brandwerende scheiding). 
Fase 2: gedeeltelijk verticaal ontruimen (verdieping boven en onder de brand). 
Fase 3:  geheel ontruimen. 
 
VERZAMELPLAATS VAN DE HORIZONTALE ONTRUIMING 
In de gang voorbij minimaal 1 brandwerende scheiding. 
 
VERZAMELPLAATS VAN DE VERTICALE ONTRUIMING 
Bij gedeeltelijk verticaal ontruimen worden de aanwezigen naar de verzamelplaats gebracht. Op 
de verzamelplaats vindt een controle plaats door koppen te tellen. 
Zorg voor een tweede verzamelplaats ingeval van rookvorming op eerste verzamelplaats. 
 
VERZAMELPLAATSEN BIJ GEHELE ONTRUIMING 
Bij geheel ontruimen is het verzamelpunt: de kerk (O.L.V. kerk) schuin aan de overkant van het 
gebouw. 
Toegang tot de kerk via dhr de Klerck: 0619886590 of  0356249232 
 
APPEL 
Op de verzamelpunten wordt appel gehouden. Vermissing van personen wordt aan de 
bevelvoerder van de brandweer doorgegeven. 
 
De hoofdtaken van de BHV zijn: 
Alarmeren en evacueren van bewoners en derden in de organisatie (ontruiming); 
Brandbestrijding en voorkomen van ongevallen; 
LEH, levensreddende eerste hulp en elementaire EHBO toepassen 
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Bedrijfshulpverleningsorganisatie 
 
Ploegleider BHV (ploegleider) 
De Ploegleider BHV geeft leiding aan de BHV-ers, test de portofoons en deelt de hesjes en 
portofoons uit.  
 
Taken en bevoegdheden 
Heeft de algehele leiding, namens de directie; 
Opvangen van externe hulpverlenende instanties en het verstrekken van de benodigde informatie 
Stimuleren van de veiligheid bij en op de werkplek 
 
Opleidingen 
Bedrijfshulpverlener. 
 
Capaciteit 
1 persoon, overige BHV-ers zijn plaatsvervangers. 
 
BHV-ers 
Verspreid door het gebouw zijn BHV-ers en zorgverleners gestationeerd. Zij staan onder leiding 
van de Ploegleider BHV, die de leiding bij calamiteiten binnen het gebouw heeft.  
 
Taken en bevoegdheden 
Coördineren van acties van de ontruimingsploeg (BHV-ers); 
Levensreddende eerste handelingen en elementaire EHBO toepassen; 
Repressieve beperkte brandbestrijding; 
Verkennen na een brandmelding; 
Vrijhouden van de toegangswegen voor hulpverleningsdiensten. 
 
Opleiding 
Bedrijfshulpverlener. 
 
Capaciteit 

• Minimaal  1 BHV-er aanwezig;  

• Zorgverleners krijgen de beschikking over het noodontruimingsplan; 

• Zorgverleners worden gestimuleerd het BHV diploma te behalen en deel te nemen aan 
herhalingscursussen. 
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666   WWWaaattt   ttteee   dddoooeeennn   bbbiiijjj   bbbrrraaannnddd   ooofff   ooonnntttrrruuuiiimmmiiinnngggsssaaalllaaarrrmmm      
 

 

 
Legenda 

■ Betekent actie die altijd moet worden uitgevoerd. 
□ Betekent actie die moet worden uitgevoerd afhankelijk van de situatie. 

   

Brandmelding 
■ Blijf kalm 
■ Meld de brand door het indrukken van een handbrandmelder; 
■ Meld de brand aan de Ploegleider BHV (ploegleider) en vermeld: 

- uw naam; 
- uw toestelnummer; 
- omvang en locatie van de brand; 

■ Licht de aanwezigen in omgeving in. Denk aan de bewoners, gasten en eigen veiligheid. 
■ Gebruik nooit de lift 
■ Maak gebruik van de dichtstbijzijnde nooduitgang 
■ Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond 
■ Volg de instructies van de BHV-ers en/of brandweer op; 
□ Voorkom indien mogelijk uitbreiding van de brand door ramen en deuren te sluiten en/of te 

blussen. 
Begeef u naar de verzamelplaats, de kerk (O.L.V. kerk) schuin tegenover het gebouw.  
Toegang via dhr de Klerck: 0619886590 of  0356249232 
Verlaat nooit zonder toestemming de “verzamelplaats” 

Ongeval 
■ Waarschuw of laat de Ploegleider BHV waarschuwen; 
■ Geef bijzonderheden over ongeval/ziekteverschijnselen 
■ Laat het slachtoffer niet alleen; 
■ Geef het slachtoffer geen drinken. 
   

Ontruiming 
□ u wordt gewaarschuwd door het ontruimingssignaal (slow-whoop); 
□ Sluit alle ramen en deuren; 
□ Voorkom paniek en stel de collega’s en eventuele gasten/bezoekers gerust; 
□ Er worden geen persoonlijke spullen verzameld om mee te nemen; 
□ Verlaat het gebouw rustig via de dichtstbijzijnde vluchtweg, dus niet rennen; 
□ Gebruik geen lift 
□ Ga nooit terug; 
■ Volg de instructies van de ontruimingsploeg, BHV-ers en brandweer stipt op; 
□ Meldt u op de verzamelplaats (kerk/hotel voor het gebouw) 
□ Verlaat nooit zonder toestemming de verzamelplaats 
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Hoe te handelen bij calamiteit anders dan brand 
Naast brand zijn er nog andere calamiteiten die reden kunnen zijn om te ontruimen. 
 
Dit kunnen zijn: 

• Bommelding 

• Incident met gevaarlijke stoffen 

• Bouwkundige instabiliteit 

• Gaslekkage 

• Ander ongeval waarbij geheel of gedeeltelijke ontruiming wenselijk is 
 
Over het algemeen kan op bovenstaande incidenten gelijk worden gehandeld als met brand. Met 
uitzondering van de alarmering, waarbij eventueel andere diensten gewaarschuwd dienen te 
worden. De wijze van ontruiming is gelijk. 
 
Bij een bommelding eigen tassen/koffers meenemen. 
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777   TTTaaakkkeeennn   ZZZooorrrgggcccoooööörrrdddiiinnnaaatttooorrr   

      
Legenda 

■  Betekent actie die altijd moet worden uitgevoerd. 
□  Betekent actie die moet worden uitgevoerd afhankelijk van de situatie. 

 
Brandmelding 
■ Bepaal de plaats van de brandmelding; 
□ Waarschuw bij brand van grotere omvang direct de brandweer; 
■ Waarschuw de ploegleider 
■ Blijf op uw plaats en maak van alle gesprekken notities en noteer de tijden; 
□ Waarschuw de brandweer, BHV-ers, ambulance en politie op instructie van de ploegleider 

BHV; 
□ Voer de nodige taken uit m.b.t. het ontruimingsplan; 
□ Houd telefoontjes kort om de lijn open te houden; 
□ Leg sleutels en een exemplaar van het Bedrijfsnoodplan klaar voor de brandweer. 
■ Stel journaal op 
 
Ongeval 
■ Neem zelf polshoogte ter plaatse 
□ Waarschuw of laat de BHV-er van dienst waarschuwen; 
□ Geef bijzonderheden over ongeval/ziekteverschijnselen 
□ Laat het slachtoffer niet alleen; 
□ Geef het slachtoffer geen drinken. 
■ Stel journaal op 
 
Ontruiming 
■ Blijf op uw plaats en volg de instructies van de ploegleider BHV, de BHV-ers en/of de 

brandweer op. 
■ Zorg voor een lijst met telefoonnummers van familieleden van  de bewoners, deelnemers en 

zorgverleners/vrijwilligers die gewaarschuwd moeten worden en overhandigt deze aan de 
ploegleider BHV; 

■ Stel journaal op. 
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888   TTTaaakkkeeennn   PPPllloooeeegggllleeeiiidddeeerrr   BBBeeedddrrriiijjjfffssshhhuuulllpppvvveeerrrllleeennniiinnnggg   
 

Legenda 

■  Betekent actie die altijd moet worden uitgevoerd. 
□  Betekent actie die moet worden uitgevoerd afhankelijk van de situatie. 

 
Brandmelding 
■ Ga naar de BHV kast op de begane grond, daar wordt verzameld. 
■ Laat u via de zorgverlener, bezoeker of BHV-er informeren waar de melding vandaan komt 
■ Zorg via de portofoon voor informatie over het aantal BHV-ers per etage 
■ Geef op de plattegronden per etage aan hoeveel BHV-ers zich gemeld hebben 
■ Test de portofoons en deel de hesjes en portofoons uit;  
■ Instrueer de aanwezige BHV-ers; 
■ Slow-whoop (ontruimingssignaal) mag nooit uitgezet worden 
□ Laat de brandweer, ambulance en politie informeren; 
□ Verzorg opvang en begeleiding van hulpverleningsdiensten van de overheid; 
■ Informeer de directie; 
□ Geef bevel tot ontruiming; 
□ Informeer de pers; 
■ Maak een rapport op van de calamiteit. 
 
Ongeval 
■ Neem polshoogte ter plaatse; 
■ Verricht zo nodig eerste hulp ter plaatse; 
■ Behandel bij meerdere slachtoffers en in afwachting van de komst van de andere BHV-ers de 

meest levensbedreigende situatie(s) 
■ Laat in geval van hartfalen de BHV-ers alarmeren en de AED halen. 
■ Vraag indien nodig hulp aan omstanders 
■ Laat  112 of een andere hulpdienst bellen en geef door:  

o Naam: wooncomplex de Beer 
o Wat er is gebeurd 
o Omvang van het ongeval, aantal slachtoffers 
o Letsel(s) van het (de) slachtoffer(s) 

□ Zorg voor opvang en begeleiding van de externe hulpverlening   
□ Laat een BHV-er het slachtoffer naar het ziekenhuis begeleiden; 
□ Neem voorzorgsmaatregelen om herhaling te voorkomen; 
□ Informeer de directie; 
■ Maak een rapport op van het incident. 
 
Ontruiming 
■ Instrueer via de portofoon de BHV-ers met betrekking tot ontruiming van het pand; 
□ Laat een BHV-er de mensen op de verzamelplaats opvangen; 
■ Onderhoud contact met de BHV-ers; 
■ Ontvangt van zorgcoördinator een lijst met telefoonnummers van familieleden van  de bewoners, 

deelnemers en zorgverleners/vrijwilligers die gewaarschuwd moeten worden; 
■ Stel het rapport op. 



   Ontruimingsplan Ridderspoor 

26 
King Arthur Groep is een samenwerkingsverband van Huis van de Ronde Tafel BV en Stichting KAG Zorg 

 

999   TTTaaakkkeeennn   BBBeeedddrrriiijjjfffssshhhuuulllpppvvveeerrrllleeennneeerrr   

   
Legenda 

■  Betekent actie die altijd moet worden uitgevoerd. 
□  Betekent actie die moet worden uitgevoerd afhankelijk van de situatie. 

   
Brandmelding 
■ Ga naar de BHV kast op de begane grond, daar wordt verzameld 
■ Meld uw aanwezigheid aan de ploegleider BHV  
■ Geef door hoeveel BHV-ers op de betreffende etage aanwezig zijn; 
■ Wacht op verdere instructie van de ploegleider BHV 
 
Ongeval 
■ Verricht (levensreddende) eerste hulp ter plaatse; 
■ Van het slachtoffer op; 
■ Stel de Ploegleider BHV op de hoogte van de situatie  
■ Laat een Ambulance/ Arts waarschuwen via 112; 
■ Begeleid het slachtoffer, naar het ziekenhuis; 
■ Rapporteer aan de ploegleider BHV. 
 
Ontruiming 
■ Wacht op instructies van de ploegleider BHV 
■ Begeleid medewerkers en bezoekers via de voor de betreffende etage beschikbare 

(nood)uitgangen 
■ Sluit ramen en deuren van de betreffende etage 
■ Controleer alle ruimten op achterblijvers; 
■ Zorg ervoor dat ook minder valide mensen worden meegenomen; 
■ Meld uw afdeling "ontruimd" aan de ploegleider BHV; 
■ Zorg ervoor dat niemand het gebouw betreedt; 
■ Zorg voor opvang van de mensen bij de verzamelplaats (de kerkschuin tegenover het gebouw 

toegang via dhr de Klerck: 0619886590 of  0356249232). 
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111000   TTTaaakkkeeennn   DDDiiirrreeeccctttiiieee   
 

Legenda 

■ Betekent actie die altijd moet worden uitgevoerd. 
□ Betekent actie die moet worden uitgevoerd afhankelijk van de situatie. 

 
 
Directeur of zijn plaatsvervanger bij een calamiteit:  
■ Voegt zich na een oproep mondeling of per telefoon bij de ploegleider BHV 
■ Heeft de eindverantwoording van de totale ontruiming 
■ Draagt verantwoordelijkheid voor optreden van eigen organisatie 
■ Informeert zo nodig het algemeen bestuur 
■ Draagt zorg voor inlichten van de familie bij eventuele slachtoffers 
■ Informeert via de PR afdeling de nieuwsmedia (in overleg met externe  

diensten) 
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111111   TTTeeekkkeeennniiinnngggeeennn   pppeeerrr   eeetttaaagggeee   
Legenda 
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Begane grond 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Brandmeldinstallatie  

• Brandslanghaspel  

• Brandblusser 

• Handmelder 

• Meterkast 

• Elektriciteitskast 
(hoofdschakelaar G/W/L en 
luchtbehandeling) 

Vluchtroute 
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• BHV kast 

• AED 

• Verzamelplaats 
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1e verdieping     Tussendeur draaiend naar links 
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2e verdieping     Tussendeur draaiend naar links 
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111222   VVVeeerrrkkklllaaarrriiinnngggeeennn   vvvaaannn   sssyyymmmbbbooollleeennn   
 

    Verzamelplaats    Slanghaspel 
 
   

diverse Vluchtwegen   brandblusapparaat 
 
 
 X 

    zelfsluitende deur     ontruimingssignaal 
  
 
 
 

 handbrandmelder   brandmeldcentrale 
 
 
 
        

 hoofdschakelaar elektra           afsluiter    
      G = Gas   W = Water 

 
 
Lift 

                  Brandweeringang     Automatische deurontgrendeling           

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=automatische%20deurontgrendel%20melder%20groen&source=images&cd=&cad=rja&docid=X8k9N6iNATfKRM&tbnid=50gfeu6jIzc0pM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.maaslandgroep.nl%2Faccessoires%2Fresetable-handmelder&ei=mB4NUqauJY-c0wWtwICgBQ&psig=AFQjCNEtQz-HE-TRUOY7FAY3apZ9IKOsDw&ust=1376677869948008
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Verklaring symbolen/afkortingen 
 
Afkortingen 
 
AI   Arbeidsinspectie 
BHV   Bedrijfshulpverlening 
BMC   Ontruimingsinstallatie 
BMP   Brandmeldpaneel 
EHBO   Eerste Hulp Bij Ongelukken 
EOC   Explosieven en Opruimings Commando  
LEH   Levensreddende Eerste Handelingen 
REOB   Regeling Erkende Onderhoudsbedrijven 
   (= certificatie voor onderhoud van kleine blusmiddelen) 
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111333   LLLooogggbbboooeeekkk   ooonnntttrrruuuiiimmmiiinnngggsssppplllaaannn   
 

Mutaties ontruimingsplan 

Datum Reden Omschrijving 

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

Ontruimingsoefeningen 

Datum Bijzonderheden 

  

  

  

  
 

Het ingevulde logboek is te vinden in de map in Ridderspoor.  
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111444   CCCooonnntttaaaccctttgggeeegggeeevvveeennnsss   
 
 
Calamiteiten aan het systeem 
Betecom B.V.  
Van Leeuwenhoekstraat 1  
3846 CA Harderwijk  
Nederland ;  
T: 0341-426000  
E: info@betecom.nl 
 
Systeemcontrole 
1 maandelijks 
4 maandelijks 
Jaarlijks ontruimingsoefening 
 
Brandweer 
035-6556850 (Gooi- en Vechtstreek meldkamer) 
 
Contactpersonen 
Wilco Hulshof wilco.hulshof@brandweergooivecht.nl 
René Wollaars rene.wollaars@brandweergooivecht.nl 
 
Verzamelplaats  
Contactgegevens Kerk 
Onze Lieve Vrouwe Kerk Onbevlekt Ontvangen 
Koninginneweg 40 en Naarderstraat 106 
1211 AM Hilversum 
(035) 685 97 38 
 
Toegang bij ontruiming via dhr de Klerck: 06- 19886590 of  035- 6249232

mailto:wilco.hulshof@brandweergooivecht.nl
mailto:rene.wollaars@brandweergooivecht.nl
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111555         SSSAAALLLVVVAAAGGGEEE  

 

De onmisbare schakel in de hulpverlening na brand!  Salvage 

Wat is Salvage? 
Het woord Salvage komt uit Engeland en betekent letterlijk bereddering. Redden wat er te redden valt. Daartoe is in 
1986 de Stichting Salvage opgericht. De Stichting Salvage is een dienstverlenende organisatie van de Nederlandse 
brandverzekeraars. 

Het doel van Salvage? 
De Stichting Salvage heeft drie doelstellingen: 

1. De directe hulpverlening aan gedupeerden, die getroffen zijn door brand, blikseminslag of explosie.  
2. Het nemen van maatregelen die de schade kunnen beperken.  
3. Het snel inschakelen van verzekeraars indien directe schaderegeling gewenst is.  

Het werkterrein van Salvage? 
De dienstverlening wordt gegeven aan iedereen die gedupeerd is door brand, blikseminslag of explosie. De inzet 
vindt plaats bij branden in gebouwen in Nederland. Zowel particulieren als bedrijven, maar ook overheden kunnen 
rekenen op deze dienstverlening. 

Wie schakelt Salvage in? 
De bevelvoerder of de officier van dienst van de brandweer beoordeelt of Salvage gewenst is. Daarna wordt door de 
Salvage-alarmcentrale van de Verzekeraarshulpdienst in Apeldoorn een Salvage-coördinator opgeroepen die binnen 
een uur na de oproep ter plaatse is. 

Wat is een Salvage-coördinator? 
De Salvage-coördinatoren zijn in dienst van expertisebureaus. Bij Salvage-acties werken ze in opdracht van de 
Stichting Salvage en treden ze op namens de Nederlandse brandverzekeraars. Ongeveer 200 Salvage-coördinatoren 
zorgen ervoor dat deze dienstverlening in heel Nederland mogelijk is.  

Wanneer kan een Salvage-coördinator worden ingeschakeld? 
De Salvage-coördinator kan hulp bieden bij onderstaande situaties: 

1. Als gedupeerden opvang, advies of vervangend onderdak nodig hebben.  
2. Als de voortgang van een bedrijf in gevaar is of als de schade beperkt kan worden door het snel nemen van 

schadebeperkende maatregelen.  
3. Als in verband met omvang, oorzaak of speciale gevaren een directe waarneming namens verzekeraars van 

belang is.  

Hoe is de Salvage-coördinator herkenbaar? 
Iedere Salvage-coördinator is herkenbaar aan de gele jas en/of gele helm en kan zich altijd legitimeren. 

Wat doet de Salvage-coördinator? 
Bijvoorbeeld als gedupeerden opvang, advies of vervangend onderdak nodig hebben: 

• Het geruststellen van gedupeerden (de schouderfunctie).  

• Het regelen van vervangend onderdak bij familie, kennissen of in een hotel.  

• Het geven van praktische adviezen.  
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Bijvoorbeeld als de schade beperkt kan worden door het snel nemen van maatregelen: 

• Het dichttimmeren van ramen of deuren.  

• Het wegpompen van water.  

• Het plaatsen van geurverdrijvers of ventilatoren.  

• Het afdekken van goederen tegen vocht.  

• Het plaatsen van ontvochtigingsapparatuur.  

• Het nemen van metingen om vast te stellen of gevaar voor corrosie aanwezig is.  

• Het vervoer van goederen of inventaris naar bijvoorbeeld een droogkamer.  

Bijvoorbeeld als in verband met omvang, oorzaak of speciale gevaren een directe waarneming namens verzekeraars 
van belang is: 

• Het maken van een inventarisatie voor de betrokken verzekeraars.  

• Via de alarmcentrale verzekeraars informeren indien direct vervolg nodig is.  

• Het fotografisch vastleggen van de situatie.  

 
Welke bedrijven worden ingeschakeld? 
Waar mogelijk worden de maatregelen genomen in overleg met gedupeerde. De Salvage-coördinator schakelt voor 
de schadestopwerkzaamheden bij voorkeur een door de Stichting Salvage erkend reinigings- en 
reconditioneringsbedrijf in. Voor eenvoudige werkzaamheden zoals dichttimmeren kan de Salvage-coördinator een 
beroep doen op lokale aannemers. 

Is Salvage zinvol als er nog technisch onderzoek moet worden verricht? 
lndien de Technische Recherche nog werkzaamheden moet verrichten in bepaalde vertrekken, dan mag de Salvage-
coördinator deze ruimte alleen met toestemming van de politie betreden. 

Wat gebeurt er na het vertrek van de Salvagecoördinator? 
De schade wordt gemeld bij de betrokken verzekeringsmaatschappijen. Salvage zorgt alleen voor de eerste hulp 
(zorg). Alle maatregelen die te maken hebben met herstel van de schade zijn onderdeel van de schaderegeling en 
vallen niet onder het aandachtsveld van de Salvage-coördinator. Dat traject wordt behandeld door de expert van de 
verzekeraar. 

Wie betaalt de kosten? 
De kosten van de Salvage-coördinator en van de door hem ingezette bedrijven worden betaald door de betrokken 
verzekeraar(s). Ook onverzekerden kunnen rekenen op kosteloze (basis)hulp van de Stichting Salvage. 

 


