
PRESENTATIE :  

BEN JANSSEN  

PLAATSVER VAN GEN D PREVENTIE - 
EN ARBO COÖRDINATO R  

Veiligheid in De Vliegert 



Beleidsuitgangspunten 

De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze 
medewerkers en vrijwilligers heeft bij De 
Kersenplukkers een hoge prioriteit. 

 

De Kersenplukkers creëert en onderhoudt veilige 
werkplekken voor de medewerkers en vrijwilligers. 

 

De Kersenplukkers creëert en onderhoudt veilige  
verblijfs- en recreatieomstandigheden voor haar 
leden en overige bezoekers. 



Doelen voor 2014-2015 

Afronden Risico-inventarisatie en evaluatie 

Plan van aanpak bestrijding gevaren en 
risico’s 

Inrichten BHV (Bedrijfshulpverlening) 

Opmaken noodplan (BHV+ ontruimingsplan) 

Ontruimingsoefeningen en voorlichting 



Geïnventariseerde Risico’s en 
aandachtpunten 

Afronding RI&E in juli 2014 
Gebouw en terrein 
 Temperatuur grote zaal 

 Veilige opslag materialen (kasten) 

 Reinigen filter afzuigkap keuken 

 Aanschaf vetblusser keuken 

 Gebruik juist materieel voor zwaar transport 

 Veilige apparatuur en gereedschap  

 Bepaling ontruimingsverzamelplaats  

 Uitbreiding veilige rijwielstalling 

 



Vervolg geïnventariseerde Risico’s en 
aandachtpunten 

Bedrijfshulpverlening 
BHV plan opstellen 

Organisatie en opleiding BHV 

EHBO middelen 

Voorlichting  



Vervolg geïnventariseerde Risico’s en 
aandachtpunten 

Noodsituaties 
 Noodplan opstellen (BHV + Ontruimingsplan) 
 Ontruimingsplan 
 Niet zelfredzame personen 
 Verzamelplaats bij ontruiming 
 Ontruimingsplattegronden 
 Ontruimingsoefeningen 

 Instructie werking intern ontruimingsalarm aan BHV 
 Informatie acties bij ontruimingsalarm 
 Noodkaarten 

Veiligheidsrisico’s 
 Werken op hoogte – gebruik juiste materieel 



Gerealiseerde oplossingen 

Gebouw en terrein 
Uitbreiding rijwielstalling  
Reinigen filter afzuigkap 
 Instructie gebruik hulpmaterieel bij bevoorrading 

bar 
Vetblusser in keuken aangeschaft 
Ontruiming verzamelplaats bepaald 

Bedrijfshulpverlening 
BHV ‘ers opgeleid (nog niet voldoende) 
BHV plan beschreven 
EHBO doos op orde gebracht 
Voorlichting BHV plan 

 
 
 



Gerealiseerde oplossingen 

Noodsituaties 
Ontruimingsplan opgesteld 

Noodkaarten De Vliegert aangebracht 

Ontruimingsverzamelplaats: bord (symbool) 
geplaatst 

Ontruimingsplattegronden in alle ruimtes 
aangebracht 

Uitgevoerde brandcontrole gemeente 

 



Rest risico’s-aandachtpunten 
september 2015 

Gebouw en Terreinen 
Materialen op kasten (valgevaar) 

Servicecontract inspectie/reparatie 
noodverlichting en ontruimingsalarm 

Gebruik machines/apparatuur CE keurmerk 

Klimaat grote zaal 

Werken op hoogte: 

 VCA bepalingen 
     (Veiligheid, gezondheid en milieu checklist aannemers) 

 Gebruik veilige trappen/ladders (beoordeling) 



Vervolg rest risico’s-aandachtpunten 
september 2015 

Bedrijfshulpverlening 
Opleiding voldoende BHV’ers  

Organisatie BHV (altijd BHV aanwezig) 

Instructie BHV’ers BHV- en Ontruimingsplan 

Onderzoek inrichting EHBO post 

Ontruimingsoefeningen houden 

 



Organisatie BHV in De Vliegert 

Welke BHV’ers  zijn aanwezig? 
Zie aan-/afwezigheidsbord in de hal 

Wat zijn de taken van de BHV’ers? 
Verlenen eerste hulp 

Blussen van beginnende brand 

Afsluiten elektra, gas en water 

 Initiatief tot en begeleiding ontruiming  
 Taak bestuur/contactpersoon onderafdeling bij ontruiming 

 Helpen niet zelfredzame personen 

Alarmeren, informeren en samenwerken met 
brandweer, ambulance en politie 

 

 



Vervolg organisatie BHV 

Melding van brand, calamiteit of ongeval 
 Direct melden aan de bar (dit is evt. de BHV’er) 
 de aard van het incident en evt. slachtoffers en hun toestand 

 Alarmering door barbediende: 
 de eerst aankomende BHV’er  (indien niet zelf  BHV ‘er) 

 bij brand of een ernstige calamiteit ; de preventie- Arbo 
coördinator en de voorzitter van De Kersenplukkers 

 Brandweer, ambulance of politie via 112 (op aanwijzing 
BHV’er) 

 Uitvoering bedrijfshulpverleningstaken door BHV’er 
 Zo nodig activeren ontruimingsalarm 

 Bij een ongeval kan ook een EHBO’er eerste hulp 
verlenen 

 



Vervolg organisatie BHV 

Aanwijzingen van BHV’er(s) 
Iedereen dient bij een incident de 

aanwijzingen van de dienstdoende BHV’er op 
te volgen 

Verblijfplaats oriëntatie bezoekers 
Locatie brandblusmiddelen 

Kortste route/uitgang naar verzamelplaats 
 Speelplaats/parkeerplaats achterzijde Vliegert 

 

Zie ontruimingsplattegronden! 



Noodkaart De Vliegert 

Wat te doen bij BRAND – ONGEVAL ? 
Alarmeer altijd direct de barbediende 

Telefoonnummer bar:       663436 

Zeg duidelijk:  

  Wat er is gebeurd 

 Waar het is gebeurd 

 Of er slachtoffers zijn 

 Wat hun toestand is 

Alarmnummer: 112 

Te bellen door barbediende of BHV 

Bij ongeval:  
 Blijf bij het slachtoffer tot BHV aanwezig  is           

en volg instructies BHV op 

 

 

 



Vervolg Noodkaart De Vliegert 

Bij brand: 
 Activeer altijd het ontruimingsalarm 

(glaasje van handmelder inslaan) 
 Voorkom uitbreiding 
 Probeer beginnende brand te blussen 
 Indien daarmee bekend: gebruik 

blusmiddelen 
 Sluit ramen en deuren 

 

 Denk om uw veiligheid 
 Bij rook altijd vluchten 

(blijf laag aan de grond) 
 



Vervolg Noodkaart De Vliegert 

Gebouw Verlaten: 
 Volg routeaanwijzingen 

(zie pijlen ontruimingsplattegronden en 
borden in de hal) 

 Gebruik de nooduitgangen 

 

 Verzamel op  ontruimingsverzamelplaats 
(speelterrein achterzijde De Vliegert) 

 

 Volg de aanwijzingen van de 
bedrijfshulpverlener op 

 

 



Afsluiting 

 

 

 

 

 

Veiligheid  binnen De Vliegert 

    Ons aller belang!! 

 

 
Dank voor uw aandacht 


