Ontruimingsplan
Wij ontwikkelen een ontruimingsplan voor uw bedrijf
Bij een brand in een gebouw ontstaat al snel een levensbedreigende situatie, vooral door
de ontwikkeling van rook en hitte. Iedereen moet het gebouw dus zo snel mogelijk
verlaten. Maar wat zijn hiervoor de procedures? Wie heeft welke taken en
verantwoordelijkheden? En via welke vluchtwegen? Dat is vastgelegd in een
ontruimingsplan. Zo’n ontruimingsplan is verplicht voor bedrijven die gebruikmaken van
een brandmeld- en ontruimingsinstallatie.
Procedures, taken en vluchtwegen
In een ontruimingsplan staan de functies, taken en bevoegdheden van de BHV-organisatie
omschreven. Bovendien beschrijft het plan hoe er wordt ontruimd, hoe er wordt
gecommuniceerd, hoe de hulpverleningsdiensten worden opgevangen en wie de leiding
heeft. En het ontruimingsplan bevat een oefenschema, tekenwerk en plattegronden
(conform NEN 1414).
De inhoud van het ontruimingsplan
Onderstaande onderwerpen vormen de basis van het ontruimingsplan:
• Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens;
• Omschrijving van calamiteiten waarvoor het plan kan worden gebruikt;
• Alarmeringsprocedures (intern en extern);
• Taken en verantwoordelijkheden van BHV’ers en overige medewerkers;
• Wijze van ontruimen;
• Situatietekeningen en plattegronden;
• Een eventuele afstemming met ontruimingsplannen van aangrenzende kantoren;
• Ondertekening door de directie.
Uitvoering in fases
Voor het opstellen en ontwikkelen van een ontruimingsplan doorlopen wij de volgende
stappen:
Fase 1 (inventarisatie): het verzamelen van de benodigde gegevens
• Inventariseren van gegevens met behulp van checklijsten (NEN 8112)
• Interviews met BHV-verantwoordelijken en
• Beoordelen van tekenwerk en plattegronden
Fase 2: verwerken van de gegevens en informatie in een conceptplan;
Fase 3: bespreken van het conceptplan met (BHV-)verantwoordelijken van de
opdrachtgever
Fase 4: aanbrengen van eventuele wijzigingen en het opleveren van het definitieve
bedrijfsnoodplan en tekenwerk.
Fase 5 (optioneel): ondersteuning bij de implementatie van het plan en de vastgestelde
procedures. Eventueel in combinatie met een ontruimingsoefening.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over het laten ontwikkelen van een ontruimingsplan door Prov
Integrale Veiligheid? Neem dan contact met ons op via telefoon: 0348 – 41 69 60 of e-mail:
info@proveiligheid.nl.

