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Inleiding 
Om de beheersing van veiligheidsrisico’s in de organisatie goed te regelen, is er beleid opgesteld 

m.b.t. Bedrijfshulpverlening (vanaf nu BHV-beleid te noemen). In dit beleidsstuk wordt de 

organisatie van de BHV beschreven. 

Doel 
Waar gewerkt wordt, vallen spaanders. Dit betekent dat er ook op de locaties en afdelingen kans 

is op een ongeval. Er zijn allerlei maatregelen te nemen om de risico’s zoveel mogelijk te 

beperken. Er blijft echter altijd een kans op een calamiteit. De kans op, en de gevolgen van dit 

restrisico worden met behulp van de BHV zo klein mogelijk gehouden. Het doel van dit beleid is 

het geven van richtlijnen hoe de BHV op locatie moet worden ingericht om het restrisico te 

minimaliseren en de zorg aan de cliënt bij een calamiteit zo spoedig mogelijk te kunnen 

hervatten.  

Leeswijzer 
Hoofdstuk 1 bevat een omschrijving van de wettelijke kaders en de kaders die de organisatie 

stelt. Hoofdstuk 2 beschrijft de organisatorische opzet van de BHV vanaf directieniveau tot de 

werkvloer. Hoofdstuk 3, tot slot, beschrijft de totstandkoming van het noodplan op locatie. 
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1. Kaders 

1.1 Wet- en regelgeving 
BHV is een onderdeel van het arbeidsomstandighedenbeleid (Arbo). De wettelijke kaders voor 

BHV zijn dan ook te vinden in de Arbowet en het Arbobesluit. In artikel 3 van de Arbowet wordt 

bepaald dat de werkgever zorg draagt voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers op 

het gebied van alle met arbeid verbonden aspecten. Lid E van dit artikel bepaald dat er 

doeltreffende maatregelen getroffen dienen te worden op het gebied van: 

 Eerste hulp bij ongevallen; 

 Brandbestrijding; 

 Evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen; 

 Onderhouden van verbindingen met desbetreffende externe hulpverleningsinstanties.  

Bedrijfshulpverleners 

De werkgever dient zich om de bovengenoemde verplichtingen na te leven, volgens artikel 15 

van de Arbowet te laten bijstaan door werknemers die zijn aangewezen als bedrijfshulpverlener. 

Het bijstaan houdt in elk geval in: 

 Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen; 

 Het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen; 

 Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in 

het bedrijf of de inrichting.  

Dit artikel eist eveneens dat de BHV’ers over een zodanige uitrusting en opleiding beschikken, en 

dat zij zodanig georganiseerd en in aantal zijn, dat zij de genoemde taken naar behoren kunnen 

uitvoeren. Het aantal BHV’ers wordt bepaald door de mate van aanwezige risico’s in het bedrijf. 

Deze risico’s worden op hun beurt geïnventariseerd met behulp van de Risico Inventarisatie & 

Evaluatie (vanaf nu ‘RI&E’ te noemen). 

Gevaarlijke stoffen - zuurstof 

Voor de locaties waar zuurstof wordt gebruikt gelden de artikelen 4.2 en 4.7 uit het Arbobesluit. 

Een praktische uitwerking van deze artikelen is te vinden in hoofdstuk 3 van dit beleidsstuk waar 

de inrichting van het noodplan wordt beschreven.  

Risico inventarisatie 

De RI&E is maatgevend bij het bepalen van de risico’s op locatie. Naar aanleiding van de 

bepaalde risico’s uit de RI&E wordt de inhoud van het noodplan bepaald, waaronder de 

aanwezige hulpmiddelen en het aantal BHV’ers op een locatie.  

Informatieverplichting 

De werkgever draagt er, op basis van artikel 15a van de Arbowet, zorg voor dat de 

Arbocoördinator, de externe arbeidsdeskundige, de bedrijfsarts en betrokken leidinggevenden 

kennis kunnen nemen van: 

 Een dodelijk ongeval, een ongeval met blijvend letsel of een ongeval met 

ziekenhuisopname; 

 Een eis van de daartoe aangewezen toezichthouder aan de werkgever betreffende de 

naleving van de Arbowet; 
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 Een bevel van de daartoe aangewezen toezichthouder dat personen niet mogen blijven in 

de hem aangewezen plaatsen of dat door hem aangewezen werkzaamheden worden 

gestaakt dan wel niet mogen worden aangevangen; 

 Een verzoek om ontheffing aan de toezichthouder, van bepalingen die gesteld zijn in de 

Arbowet; 

 Een beschikking tot toepassing van bestuursdwang of tot oplegging van een dwangsom; 

 Een rapport van een overtreding van de Arbowet door de werkgever; 

 Een afschrift van een boetebeschikking. 

1.2 Organisatiedoelstellingen 
BHV maakt deel uit van het gezondheidsmanagement van de organisatie. Conform de eisen 

vanuit de Arbo-wet is er binnen de organisatie een bedrijfshulpverleningsplan opgesteld. 

Medewerkers worden in het kader van dit plan aangesteld als bedrijfshulpverlener en zullen voor 

deze taken de benodigde scholing en training ontvangen. Doel van het noodplan is het beperken 

van de aanwezige risico’s, het minimaliseren van de gevolgen van calamiteiten en het zo spoedig 

mogelijk continueren van de zorg aan de cliënt. 
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2. De plaats van BHV binnen de organisatie 

2.1 Personen 
De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de BHV-organisatie binnen de organisatie. 

Binnen Siloah is de manager zorg verantwoordelijk voor de invulling van de BHV op locatie(s) 

door middel van ontwerp en uitvoering van een noodplan. De bedrijfshulpverlener draagt zorg 

voor de juiste uitvoering van het noodplan. De medewerker en de cliënt volgen bij oefeningen en 

calamiteiten de aanwijzingen van de BHV’er op.  

Taken van de Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur: 

 Draagt zorg voor een goede RI&E; 

 Draagt zorg voor de aanwezigheid van veiligheidsvoorzieningen; 

 Draagt zorg voor de aanwezigheid van voldoende hulpmiddelen en uitrusting; 

 Stelt voldoende tijd en geld beschikbaar voor oefening en opleiding; 

 Draagt zorg voor de verzekeringen en dekking van de risico’s die BHV’ers lopen; 

 Stelt middelen ter beschikking ten behoeve van brandwerende voorzieningen, 

nooduitgangen, vluchtroutes, blusmiddelen, en overige hulpmiddelen die vallen onder het 

Bouwbesluit, de gemeentelijke bouwverordening of die vereist zijn voor de 

bouwvergunning; 

 Ziet toe op het goed functioneren en evaluatie van de BHV-organisatie. 

De Raad van bestuur delegeert het toezicht op het goed functioneren van de BHV-organisatie 

aan de Arbocoördinator. 

Taken van de Arbocoördinator 

De Arbocoördinator ondersteunt de Raad van Bestuur in de daadwerkelijke inrichting van de 

BHV-organisatie en het toezien op het juist functioneren daarvan. De Arbocoördinator initieert de 

Arborondgang op het gebied van BHV. Opleidingen, herhalingscursussen en instrumenten om de 

BHV op te zetten worden vanuit de afdeling HRM door de Arbocoördinator gefaciliteerd.  

Taken van de locatieverantwoordelijke 

De manager zorg is verantwoordelijk voor een juiste invulling van het BHV-beleid op locatie(s). 

De eerste verantwoordelijkheid behelst het zorg dragen voor een actueel noodplan. Elke locatie 

dient over een dergelijk noodplan te beschikken. De eisen waaraan dat plan moet voldoen staan 

beschreven in hoofdstuk 3.  

Verder draagt de manager zorg, de verantwoordelijkheid voor het op peil houden van het juiste 

aantal BHV’ers, de beschikbaarheid van middelen, het jaarlijks plaatsvinden van de ontruiming op 

locatie en het onderhouden van verbindingen met externe hulpverleningsinstanties waarbij 

afspraken worden gemaakt, geëvalueerd en eventueel herzien.  

Bij calamiteiten is de eindverantwoordelijk leidinggevende op locatie de eerste woordvoerder 

richting betrokkenen en pers. Bij ernstige calamiteiten kan daar vanaf geweken worden. In dat 

geval zal in overleg met de leidinggevende en Raad van Bestuur worden bepaald wie het woord 

voert.  
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Taken van de bedrijfshulpverlener 

De taken van de bedrijfshulpverlener binnen Siloah worden door de wet voorgeschreven. Een 

uitwerking hiervan is te vinden in paragraaf 1.1. onder het kopje ‘bedrijfshulpverleners’. Deze 

taken worden jaarlijks geoefend tijdens de herhalingscursus en de ontruiming. Naast het 

deelnemen aan de ontruimingen ondersteunt de BHV’er de locatieverantwoordelijke desgevraagd 

bij het uitvoeren van diens verantwoordelijkheden op BHV gebied.  

Opleiding 

De medewerker op locatie die BHV’er wordt, volgt de basiscursus BHV bij een, door de afdeling 

HRM, gecontracteerde partij.  

Vastgoed 

De afdeling Vastgoed is verantwoordelijk voor het beheer van de locaties van Zorggroep Sirjon. 

Vanuit deze hoedanigheid draagt de afdeling zorg voor aanwezigheid van onder andere goede 

ontruimingsplattegronden en brandslanghaspels.  

2.2 Middelen 
Op de locaties zijn verschillende hulpmiddelen aanwezig. Het zal per locatie verschillen welke 

hulpmiddelen en in welke hoeveelheid deze aanwezig zijn. In hoofdstuk 3 wordt aangegeven 

welke diverse hulpmiddelen er zijn en welk hulpmiddel voor welk type locatie verplicht is.  
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3. Het noodplan 

3.1. Opstellen van een noodplan voor locatie 
Een ontruimingsplan richt zich met name op de ontruiming bij brand. Een noodplan behelst 

meer dan alleen ontruiming. Ontruiming is wel een onderdeel van het noodplan. Maar ook het 

omgaan met andere ongevallen zoals bijvoorbeeld aanrijding door voertuigen, verdrinking, etc. 

maken onderdeel uit van het noodplan. Nog een belangrijk onderdeel van het noodplan is de 

snelle hervatting en continuering van zorg. In dit hoofdstuk wordt in een 10-tal stappen 

beschreven hoe men tot een noodplan voor de locatie komt.  

Stap 1 – Inventariseren van de risico’s 

Elke locatie beschikt over een RI&E waarin de risico’s worden geïnventariseerd. Aan de 

hand van deze risico’s kan worden vastgesteld welke calamiteiten zich kunnen voordoen. 

Bepaal met behulp van de RI&E welke activiteiten er plaatsvinden op locatie en of er 

bijzonderheden zijn rond de huisvesting. Denk bijvoorbeeld aan asbest of gevaarlijke stoffen 

op locatie. 

In het kwaliteitshandboek is bovendien een extra hulpmiddel te vinden. Dit hulpmiddel is te 

vinden onder de noemer: ‘Risico Inventarisatie Matrix’. Met behulp van deze matrix is op een 

overzichtelijke manier te bepalen wat de grootste risico’s op locatie zijn en van welke 

calamiteiten de kans groot is dat deze zich voordoen. 

Stap 2 – Bepalen van de activiteiten en taken BHV 

Aan de hand van de inventarisatie in stap 1 dient bepaald te worden welke activiteiten en 

taken de BHV op locatie moet verrichten wanneer er zich een calamiteit voordoet. De vragen 

die vervolgens beantwoord moeten worden bij deze stap zijn: Welke activiteiten/taken zijn er 

op deze locatie, wie voert deze uit en wie is eindverantwoordelijk? 

De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen zoals o.a. zuurstof vraagt om een aparte maatregel. 

Wanneer er in een zone geconcentreerde zuurstof of stikstof  aanwezig is, dient elke 

persoon zich uit de getroffen zone te begeven en mag daar ook niet terugkeren.   

Stap 3 – Bepalen van het aantal BHV’ers 

Aan de hand van stap 2 is te bepalen hoeveel personen er nodig zijn om de activiteiten en 

taken bij een calamiteit te vervullen. Denk eraan dat er te allen tijde, zowel dag als nacht, en 

onder alle omstandigheden genoeg BHV’ers moeten zijn om deze taken te vervullen. Het 

bepalen van het aantal BHV’ers en de opleiding ervan kan in samenspraak met de 

Arbocoördinator worden geregeld. 

Stap 4 – Vaststellen van de noodzakelijk hulmiddelen 

Naast de verplichte hulpmiddelen waarnaar in de RI&E wordt gevraagd, kan het zijn dat er 

extra hulpmiddelen op locatie nodig zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een evac-chair 

wanneer er rolstoelgebruikers op een verdieping anders dan de begane grond, aanwezig 

kunnen zijn. Of een flitslicht indien er dove medewerkers of dove cliënten in het pand zijn. 

Gebruik voor het bepalen van de noodzakelijke hulpmiddelen de geïnventariseerde risico’s 

uit stap 1.  

Stap 5 – Ontwerpen ontruimingsplan 

Bij een calamiteit, zoals een brand of een ongeval, op locatie, is de veiligheid van de 

aanwezige mensen de grootste zorg. Het kan zo zijn dat ontruimen noodzakelijk is om deze 
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veiligheid te borgen. Dit staat beschreven in het ontruimingsplan. Het ontruimingsplan 

beschrijft wanneer er wel, en wanneer niet ontruimd wordt, de methode van ontruimen, de 

vluchtwegen, de nooduitgangen, de verzamelplaats en het gebruik van verdere 

hulpmiddelen. De RI&E beschrijft de eisen waaraan vluchtroutes, nooduitgangen en verdere 

hulpmiddelen aan moeten voldoen. 

Als onderdeel van het ontruimingsplan is elke locatie verplicht te beschikken over een 

ontruimingsplattegrond. De afdeling Vastgoed is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van 

deze plattegrond op locatie. De manager zorg is ervoor verantwoordelijk dat deze 

plattegronden op de juiste plekken zijn opgehangen. In elk geval in iedere ruimte en bij 

voorkeur naast de toegangsdeur. Door middel van de RI&E wordt dit gecontroleerd. 

Verder dient er een instructiekaart te zijn waarop het ontruimingsplan samengevat is 

weergegeven. Deze dient bij voorkeur naast de ontruimingsplattegronden te worden 

opgehangen. Een voorbeeld van deze instructiekaart is te vinden in de bijlage ‘voorbeeld 

instructiekaart’. Denk ten behoeve van de cliënten eventueel aan een aangepaste instructie, 

bijvoorbeeld in de vorm van pictogrammen. 

Stap 6 – Zorgcontinuïteit 

De locaties waar zorg wordt verleend, zijn verplicht om bij calamiteiten de continuïteit van de 

zorg te waarborgen. Ook hiervoor dient een plan te worden opgesteld. Denk hierbij aan het 

verplaatsen van patiënten naar afdelingen in het gebouw die wel veilig zijn. Indien het gehele 

gebouw ontruimd wordt is hulp van zorgaanbieders uit de omgeving nodig. Vooral wanneer 

er cliënten zijn die bedlegerig zijn of op andere wijze afhankelijk zijn van zorg.  

Het is daarom noodzakelijk afspraken met deze zorgaanbieders te maken en deze vast te 

leggen. Voor diverse regio’s in het land zijn er organisaties, zoals het GHOR, die 

zorgaanbieders bij elkaar brengen en opvang regelen ingeval van calamiteit. Wanneer het 

mogelijk is, maak dan gebruik van de faciliteiten die deze organisaties bieden.  

Stap 7 – maken van afspraken met externe hulpverleningsorganisaties 

De BHV is een voorpost voor de externe hulpverleningsorganisaties. Een goede 

communicatie met deze hulpverleners is essentieel. Daarom moeten er van te voren goede 

afspraken met de hulpdiensten worden gemaakt. In elk geval over de volgende zaken: 

- Wijze van alarmeren van de hulpdiensten; 

- Opkomsttijd van de hulpdiensten; 

- Wegwijs maken van de hulpdiensten in het gebouw of de gebouwen; 

- Samenwerking met de hulpdiensten bij calamiteiten; 

- Evaluatie na voorgekomen calamiteiten. 

Stap 8 – Het noodplan opstellen 

De resultaten van stap 1 tot en met 7 dienen in een noodplan voor de locatie te worden 

samengevat. Een voorbeeld van dit noodplan is te vinden in de bijlage ‘voorbeeld noodplan’. 

Stap 9 – Het noodplan toetsen 

De manager zorg stuurt het noodplan ter toetsing naar de Arbocoördinator. Deze toetst het 

plan aan de hand van richtlijnen van de organisatie, de RI&E en verdere wet- en 

regelgeving. Het is verstandig het conceptplan ook voor te leggen aan politie, brandweer en 

ambulancedienst. Zij kunnen het plan toetsen op uitvoerbaarheid en lokale wet- en 

regelgeving. 
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Stap 10 – Invoeren van het noodplan 

De invoering van het definitieve noodplan is in eerste instantie een kwestie van 

communiceren. Daarnaast dient het plan getest te worden. De invoering en het testen 

bestaat uit de volgende onderdelen. 

1. Bespreken van het noodplan in het werkoverleg; 

2. Sturen van het noodplan naar externe hulpverleningsorganisaties; 

3. Het houden van een ontruimingsoefening kort na de invoering van het noodplan; 

4. Het noodplan wordt aan nieuwe medewerkers verstrekt en daarnaast ontvangen zij 

adequate informatie en instructie ten aanzien van de uitvoering van het plan. 

 

3.2. Evaluatie 
Het noodplan op locatie kan jaarlijks worden geëvalueerd middels een Arborondgang. De 

Arbocoördinator initieert de Arborondgang en ondersteunt op deze wijze de verantwoordelijke op 

locatie bij een juiste opzet en uitvoering van het noodplan.  

Op de locatie is er een jaarlijkse ontruimingsoefening. Deze dient om voor te bereiden op een 

ontruiming bij calamiteiten. Het doel is om het pand te ontruimen met medewerking van alle 

aanwezigen. Zowel medewerkers, vrijwilligers als cliënten en bewoners dienen deel te nemen 

aan de ontruiming. Voor met name de cliënten en bewoners is een goede voorbereiding op de 

ontruiming onmisbaar. Hier wordt in het noodplan ook aandacht aan besteed. 

 

Bijlagen 
De volgende bijlagen maken deel uit van dit document en zijn te vinden op het 

kwaliteitshandboek. 

Risico Inventarisatie Matrix: Deze dient als hulpmiddel bij stap 1 uit §3.1. (zie pag. 8).  

Voorbeeld Noodplan:  Een voorbeeld van een noodplan zoals deze op locatie zou kunnen 

worden opgesteld. 

Voorbeeld instructiekaart: Een voorbeeld instructiekaart zoals deze op locatie opgehangen zou 

kunnen worden. 

Inhoud verbandtrommel: Een checklist om te controleren of de inhoud van de 

verbandtrommel klopt. Deze checklist voldoet aan wettelijke eisen 

en zou idealiter in de verbandtrommel geplaatst kunnen worden.  


